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INLEDNING.

Betracktas Jordklotet på långt holl och jämn*
förelfevis emot andra himmdlka krop-

par, få likfom förfvinner defs ftorlek: det

blifver fom en myrftack emot flora berg. År-

ligen våltras det omkring fölen
>

Tamt njuter

derigenom både ljus och värma. Af de fem

öfrige hufvud-planeter, fom äro beftändigt
ffadde uti en dylik kringvandring, år Satur-

nus 1030, ja Jupiteröfver 1480 gånger flörre,
ån vår jord, famt den fenare förfedd med 4
månar

j och den förra med 5 ,
utom en vid

ring. Vetenfkap och konft räcka vår nyfiken-
het hjelpfamma bänder, at kunna fe och be-

undra fådana märkvärdigheter. Men utom

de 16 kropparj fom, cometerna oräknade
*

röras omkring vår fol, blifva vi varfe en o-

talig mängd fix-ftjcrnor, fom utan tvifveiå-

ro hufvudpunäer för andra fyftemer, afhvil-

ka til äfventyrs flörre delen äro få ftore emot

värt, fom detta emot vår väningsplats. Sielf-

va vintergatan år idel verldar, nvilkas fkea

fom knappaft räcker til ofs, och förmodeli-

gen år deras antal långt anfenligare, om hvil-
ka vi icke hafvä ringade kunfkap.

Sådana betracktelfer böra dåmpä vårftålt-
het och utrota de förmätna inbillningar, at

hela det ofantliga och konftrika flcapelfe*
vårket blifvit börjat och fulländat för män-



lnledning.IV

rflkans (kull allena. Det år lika orimligt, fom

Troglodyternas påflående, at jordklotet egen-

teligen for dem blifvit tilredt. Men, ehuru

liten vår jord i flika hånleender bcfinnes, få

blifver den dock, på nårmare holi underfokt,

et bottenloft djup for alla månnifkors urfolk.

ning®-gåfva. Vi åro i flånd, at afmåa irr-

ftjernornas Ikapnad, ftorlek och ro eder; at

uträkna deras månars gång: ar afvåga bergen
i vår egen a ana; at utft ka fieifva Cormter-

nas kretfar, ja vi gifva ofs åfven tid, at gis-
la om inbyggarenas fkapnad och lynne, iom

bebo andra himmellka kroppar, men om värt

egit bemvifl åro vi ånnu uti lådan okunnig-
het, at vi icke en gäng veta, om det ärfaft

land eller hat mitt under polerna.

Veterligen finnes icke annat djur på jord-

klotet, lom af naturens betracktande kan le-

das til Skaparens kännedom, ån männilkan.

For hennes Ikull år dä denna planet tilredd.

Vi fe ålven mångfaldiga fpår, och uptacka

dageligen nya, at hela inrättningen på det

ald: aviTafbe lått härefter år pallad. Ytterlig-
heter i ftorlek lätta ofs i forundran och

pn-
fa fin Måfta re. Hvad kan vara anfenligare,
§n de vidftrå.kta himla rymder? Ljufet, det

obegripeligen fnålla och fina ämne, fom få lått

genomtränger det tätafte glas, och pä 8 minu-

ters tid hinner från Solen til vår jord, (hvar-
til fodras at åtminftone genomfara 1600000 mil

på hvar minut,) beholver dock med all fin hä-

ftighet ofver 3 års tid, af ginafte vågen komma

til ofs ifiån fixftjernorne, emedan defte lå lif-



Inledning. V

ligt tindrande kroppar' åro til det minfla

iisoooooooooo mil aflkilde ifrån of?. Före-

ftållom olsetklot, hvars halfva tvåriinea har

denna långd. Det blir ofantligt, men ifrån

de's yta til den ytcerda himla-kropp torde

åndork vara mångfaldiga refor (förre afftånd.

Genom goda fyn - rör uptåckas på et litet falt

flere fljernor, ån blotta ögonen förmå upleta

pä hela himla-hvalfvet, och likvål år ej otro-

ligt, at antalet på dem, fom undgå all vår fyn,
då den fom båft bevåpnas, är vida anfenligare.
Våndom nu omrankan på vår våningsplats och

de minfla kroppar.\ En bergart, metall, cry-
ftall, m.m. upvåcker vår förundran; men ånna

mer cn noga betra-ktad ört, fom af minfla frö

upvåxer, bår blad och fljelkar, blommor och

frukt, Aldramåfl draga djur en förnuftig
upmåtkfamhet. De åga ypperligare och fle-

re egenfkaper ån örterna, de kunna efter be-

hag röra dg, och biifva kringvarande krop-
par varfe genom et eller flera ytre finnen.

Ibland diuren tyckas de vara konfligare, fom

åro fma, och icke defs mindre utruflade med

(åilfammare förmögenherer, ån de flora. Til

åfventyrs koflar det icke naturen mera moda,
at alflra djur ån flenar, at framfkafFa (må ån

flora organifka kroppar, men efter vårt fått

at tänka, förefaller det förra oåndeligen Två-

rare, ån det fenare. Hvem år fom icke mec

förundrar fig öfver et ur af årts florlek, ån

öfver cn torn-kiåcka, då bågge gå lika vål?

Naturen fynes aldeles råtta fig efter värt tyc-
ke- Defs hufyuddrift år at framfkafFa djur.
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och af dem dels flere, ju mindre de åro a),
Tufendetals millioner kråk vimla ikring o(s,

i jorden, vatnet och luften, (å (må, atde för-

(Vinna för fuilkomligafte fyngias, och hvetn

kan tälja dem vi hittils aldeies intet kunnat

fe? Alla deffe åro dock förledde med lem-

mar, kringflytande våtfkor, et eller flere ycre

finnen, m. m. Monne icke inbilningskraften
förlorar (ig hår åfven (å mycket, fom i de

vidlyftiga himla - rymder ? Men pä det de

mindas ringa florlek icke må volla, ac de blif-

va omärkelige och förgätne, (å åro de vick-.

tigafte vårf uti allmänna hushollningen dem å-

lagde b), hvarigenom de likfbm påtruga o(s

bekant(kap och närmare kännedom. För of-

rigt år i naturen ofver alt (a tilflålt, at hvar

och en njuter utkom(l efter (in flit, famt fin-

ner fig dcfs båtre, ju trognare han uträttar

fltt kall, hvadan idoghet altid vinner belö-

ning och forfummelfe förer fltt (Iraff med fig.
De otålige hårar af djur, (om åro våc

jord tiilagde, behofva underhöll. Om de

(kulle inbördes lefva af hvar andra
,

få vo-

ro ju naturens (kådeplats förvandlad til ohygg-

ligt röfvare-nåfte, Deretnot åro nu endalt

några få rof-djur, genom hvilka as må för-

täras, hvad fom är ljukt och lytt (ka(Fas u-

tur vågen, famt ingen art föröka (ig ofver den

mon, fom år nödig til allmanna hushollnin-

gens vid makt bollande. Och pä det de ic-

ke (kola utöfva för (lort vold
?

(å har natu->

a) §. 2q, 22i. b) §. 2i-].
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ren tildelt detta djur myckenlälja, Himt förmå-

ga at långe uthårda hunger, hvarigenom hän-

der, at noden gemenligen måtte drifva dem

ut. Vaxt-riker år egenceiigen anflagit til dju-

rens uppehålls. Deruci förekomma älven mån-

ga fålKamheter och förändringar, dock i al-

la mål fparfammare, ån uti djur-riket.

Både vaxter och djur halva en falt bot-

ten, en hvilottad af nöden. Hartil tjenar
ften-riker.

Dels yta år bruten uti mångfaldiga ttör-

re och mindre ojämnheter, hvarigenom ic-

ke alienatt flere djur och vaxter deruppå kun-

na rymmas, utan ock af fiere Håg, ty andra

trifvas på berg, andra på kullar, andra på
flåcter, andra i dålder, o. kv. Det år icke

min mening, at jordfkorpans ojämnheter ea-

datt for anförda orlaker blilvit danade. De

fkafFa Ikygge, källor c), nederbörd d}, hol-

la vatnet på jorden uti et beftändigt omlopp
e), ro. m. Förlynens affikter förenas

genom
det mintta antal medel, fom möjligt år. U-

ti hela naturen hjelper det ena det andra, och

alt fämmanftåmmer, at uträtta hvad nödigt
år för hela inrättningens beftånd och här-

lighet, Aboernas antal bidrager i (ynnerhet
hartil, och vi finne åfven, at derföre ganlka
forgfålligt hushollas med rum. Ehuru yran
blilvit förökad genom ojåmnheterne, få vo-

re den åndock otilråckeiig, om icke tråd fyll-
de britten. Et enda träd kan anfes för tu-

c) 70. d) §. uB, e) §. 68.



fende tals vaxtéf, fom nu på ytan icke inta*

ga mer, än en eller annan quadrat-fots fålt.

Huru många fyrfotade djur, foglar och yrfä
kunna icke hår härbergeras och njuta fin nä-

ring? Huru fkulle vål de kunna utdelas, fin-

na fåkerhet och underhöll på fjelfva marken?

Lägger man tilfamman alt det utrymme, fom

vinnes genom träd och fkogar på hela jord-

klotet, få lärer denna anftalt befinnas af yt-
terfta vikt, utom den prydnad och annan

nytta, fom delle naturens lufrgårdar åftad-

komma.

For djur och växter år det äfven oom*

gängeiigen nödigt, at omgifvas af något tjen-

ligt flytande ämne, Dertil åro 2 haf inrätta-

de, et af vatten, fom intager de lägfia ftållen

på jordfkorpan;det andra af lättare ämne,fora
på alla fidor omgifver vår planet under namn

af luftkrets. Tmellan delle haf äro alla lefvande

kroppar fordelte, utom et ganfka ringa antal,
fom bekommit rättighet, at på längre eller

kortare tid kunna flytta ifrån det ena til defi

andra. En del djur äro anflagne at jämnt vi-

ftas på botten, fådane äro mafkar och de fle*

fte fyrfotade djur i luftkretfen
,

famt i vat-

net de oräkneliga djur-orter, coraller, Inäc-

kor, muflor, någre amphibier, med flere,ge-

menligen fådane, fom lefva af rof eller as,

hvilkas fysfla år, at ränfa botten, under det de

föka fitt egit uppehälle. Andre äga förmö-

genhet at fara upp och ned uti fitt omgifl
vande medel, fåfom foglar och inletter, e-

toot hviika i yatnet fvara Hvaiar och de må*

VIII Inledning.
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'

IX

fte fifkar- Och likfom flygfiikar kunna en

Hund uplyfta fig i luftkretien, fä förmå åfven

måfar och vattenfogel at dyka.

Rörelfe och förändringar tyckas vara til

naturens beftänd af ytterfta nödvändighet. Vi

kanna uti heia materiela veriden ingen enda

partikel, iom år uti fullkomlig hvila, och at

nu endaft uppeholla ois vid det, ibm hän-

der vår våningsplats, få må vår upmärkiam-
het på några ögnablick våndas ät denna kant.

Jorden rullar en gäng om dygnet kring fin

sxel, hvarigenom alla puncter på ytan ,
utom

ijdfva polerna, med mer eller mindre häftig-
het, efter fin belägenhet, beftåndigt ömfa

rum. Under dagjåmnings kretfen, der den-;

na rörelfe år ftarkaft, flyttas hvar kropp, fom

beholler iamma ftålle på ytan, öfver 2 mil i

minuten. Men defsutom föres jorden, och

alt iom deruppå år, omkring fölen uti fin år-

liga väg med iådan häftighet, at den vid me-

del-afftändet ftiger til 146 mil i minuten. Def-

fa bägge ftarka rörelier blifva vi dock ej ftrax

varfe, emedan alt, ibm omkring ofs år, ly-
der de iamma. Här tilgår ,

fom på et far-

tyg, bvars rörelfe ej märkes af dem, ibm der-

pä viftas, utan måfte ilutas af ftrandernesiyn-
bara flyttning. Då kropparne inbördes ömia

rum faller det bätre i ögonen. Små bäckar

gå tilfamman och göra åar, defte ftrömmar

och ftora floder, iom omflder falla ut i haf-

ver. Men det ftannar icke här, vatten be-

höfyss öfver alt til underhöll for växter och



djur f). Det uplofes til ångor, defie flockas

til moln, iom gtfva nederbörd, och å nyo

drager fig åt hafvet, om det icke under vå-

gen
förvandlas g). Ebb och flod b) t blåflz),

llromdrag k), m. m. uprorer dageligen vatnec.

Luftkreti en njuter icke någon befiandi-

gare bvila. Månan måfle ocklå vårka på ho-

nom /). Imellan vandkretfarna år et oup-

borligt oftanvåder, och ehuru på andra Hål-

len ibland all rorelfe år ornårkelig, iå vitna

dock Barometerns och Thermometerns for-

ändringar ,
at luften icke derfore är i Hillhet,

Defsutom åro allehanda luftteken ofvertygan-
de prof af mångfaldiga Ikifren///).

Jordikorpan undergår likaledes fina rubb-

ningar, Hårda håile-bergen nunna »)j fle-

narna vitra efter hand (onder 0 )j fbmligaor-
ter fjunka )>)■; andra ofverfvåmmasy); en del

bojas r); några (kakas af jordbåfningar j);

höjderna afikoljas t)* dålderna fyllas; tråik

våxa igån r); fjobotten bhfver tort land y),
®, f. v.

Ljus och mörker, hetta och froft, torka

och våta, omväxla dageligen a). Utom alt det-

j) §• §• 205. 217.

g) §• §• 68

84.

h) §. /00.

i) i 99.

k) §. 102.

/) §. 134.

m) §. §. 111-132.

n) §. §. fp. 146.
0) §• i46

-

/>) §. /^J.

?) §• /jo-

r. §. 1417,

s) §. 148.

t) 41.

u) §. §. 138 • 14J.

X lnledning,
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ta Sdadkommer vårmans ouphörljga föränd-

ringar dundeliga och oftad omårkeliga rubb-

ningar innom kropparna, partiklarna imellan.

Låggas hårti! de röreller organifka krop-
par frambringa och fjelfve undergå u ), få kan

man någorlunda (könja de beltånd.ga föränd-

ringar al! ting år underkadad, Sjelfva roan-

nitkan (kall dageligen förlora omtrent fem lod

af fm kropp, (om bortnötas eller afforas’
ge-

nom utdundning: detta årfattes
genom nya

Esrnklar, få at eftes 10 år vid pafs nädan en

el annan kropp k ring föres x). Djur och ör-

ter födas, filvåxa, fortplanta fig, do och

yplöfas.
Således är alt i rorelfe, alt uti til-eller

aftagande. Med få ord; upkomll och under-

gång våxla jämnt om hela (kädeplatfen. Så-

dant fker dock icke, fom det i början tyckes,
utan ordning och grånfor. Alt går efcer vif-

fa lagar, alt råttas efter villa ändamål, a!t fara*

jmndåmmer på det fuilkomligade cil Måfta-

rens pris. Hela (ammanbanget år vål ofs o-

bekant, dock tillåtas vi icke tvifla derom, i

anledning af de ftycken, fora redan blifvit

uptäckte.
Ehuru nu alla värkningar Ike efter be-

dåmda iagar, och Naturkunnigheten i alla

tider varit fydelfatt med deras utrönande,
famt i fen2de 100-talen deruti gjordt undrans-

vårda framdeg, få rnåde vi icke defs min-

dre ännu vidkännas en gräfélig okunnighet.

n) §, 21$, x) §. 21S,
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Vindom våra ogon hvart (om behagas, (3

måfle vi omfider (lanna vid något obegrire-
ligt. Underföka vi et berg med ordentehga
och Tnåckblandada hvarf, få kunna vi vå nå-

gorlunda förellålla ofs, at åmnen af åtfkiiliga
flag under vatten fatt fig, at fnåcknr då blifvit

inbåddade, at altfamman med tiden hå d'af,

na. na. Men, låt ofs betrskta nogare. I ber-

gen finnas rnalmfyndiga gångar. Huru haf-

va de tilkommit? Der trätras allehanda cry-
ftaller. Hvad kraft flyrer vål detta ly lande

kroppars partiklar, at altid anfkjuta uti lika

ikapnad ? o. f. v. Vi äga om åfkan nu båtre

och fåkrare begrep, ån man for 50 år ledan

någonfm vågat hoppas y). Den fom då en vid;

påftådt, at man nu förtiden Ikulle kunna draga
henne utur molnen, leda henne efter behag,
ja efterapa denna förfärliga luft-eld, hao ha-

de vilTerligen fådt orogåida lin obetånklam-

het, åtminftone på et dårhus. Men imedlerdd

med hela denna vetenlkao utrullade måfle vi

bekånna vår okunnighet om eleölrilka ämnets

inre belkafFenhet. Hvem Ikulle vål för få år

tiibaka förmodat, at kött, fora redan hunnit

iå långt i föTutnelfe, at det ilinker och fal-

ler fonder, åter kan göras frifkt och fmake-

ligt, hvilket dock nu hvar årfaren Chemift

kan utråtta. Vi kanna ock hårtil orfaken a),

men defs inre lammanfåtning torde långe nog
blifva en gåta. En örtupvåxer af et litet frö,och
vinner ofta millioner ftörre rymd, drager up

C
c

y) §. 129. z) §■ §. 10j, 167. 20 j, 21f.
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föda imellan träfibrerna, blommar, bår fruckt,

m m. z). En de! hafva hkfom en fjelfvil*

3ig rörelfe och draga ihop fig, då de vidrö-

ras : andre kunna flfttaga och holla fmå in-

fe eter a), Fröhufen äro på et fynnerligen kon-

fligt (ätt inrättade fotat fprida från enligt Na-

turens ändamål, o 1. v., men hvad kraft fly-
rer vå) alt detta? Ånnu befynnerligare äro dju-

ren. Utom tilväxt och förökning förekom-

ma hos dem fjelfvill g rörelfe och kånfel. Vi

veta, at ögat kan kånna de på bednes botten

afmalade bilder; at förnimmer vågorna
i luften b), m. m.j men hvad år vål kånfel?

På hvad fått fker den? Huru kan et vant öra

under en ffor concert åcfkdja (å mångfaldiga
toner? Hiru kommer det til, at fa tåta fhål-

la och (ärritidiga vågor 5 luften kke förvil-

la hvarandra £■)? Hvem kan utreda de för-

aktada fortplantning flere leder u-

tan parning d) ? H vem kan fullkomligen för-

klara, huru en 16 f tad krypande ma(k n ed

12 ögon kan förvandlas til en fyr-vingad fly-
gande fjårii, fom har xooo fals ögon e)? Hvem

km utgrunda inrättningen af djurens krop-

par, nyrtan af alla delar, otHken til hvatde-

ras (kapnad, m. m. / ? Huru kunna en del

flfkar i öpna fjön utdela ele£lrifka (lö r ar? Pä

hvad (å:t kan vål aldeles for taga
denna deras kraft go. (. v. ? Här åtetflår ån-

z) § § i$S 2n. d § 2J2.

o) §. 202. e\ § 2/^

h) §. 211, /) § § 2/2 - 226,

(J §. £) §• ■*'>
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nu et haf af under. Månge och o\Täntade

uplyfningar kunna val med tiden vinnas, raea

de förfta drif-fjådrarna, deras art och vårknings-
lätt, öfverdiga utan tvifvel vår krets. Hvar-

ken värkryg d!er utvärtes linnen kunna följa
med längre, ån til en vifs grans. Det år

fant, at vi medeld tuber och microfcoper fädt

ledråpeliga ting, fom ingen annars d ömt

om, deilä inftrumenter kunna ock kanlke brin-

gas til långt ftorre fullkomlighet, ån de nu

aga ,
men fjelfva lakens natur fåtter ändock

vifla råmärken for ofs. Ju fl orre et lynglas
vilar, defs mindre fält kan på en gång beles,
och dels ofuf komligare det hela betraktas, Sä

åf det ock vid andra tilfällen, hvad pä en li-

da vinnes förloras pä en annan, och det ffol-

ta månnifko Iniilet malde til flat kännas vid

fm flora oförmögenhet, ehuru mycket det i-

bland koftar på. Hvad Ikal! man vä! då tän-

ka om den förmätna fjelfklokhet, lom vå-

gar forfåkra ofs om fåtter, huru alt hvad pä

jorden finnes, efter naturens lagar bekommit

nu varande Ikick? Min mening är ingalunda
at aldeles förkafla förfbgsmeningar, ty ehu-

ru et päliteligt rön ofta gifver mer ljus
,

än xoo

lådane, få hafva de icke dels mindre lin Ito-

ra nytta. Det jag här vil! låga är allenalt

det, at de böra lom giffningar framftåilas
,

icke fälom afgjorda fanningar, famtvils årfa-

renhet ingalunda eker dem fkrufvas och vri-

das. Vi förmå icke utgrunda de fordna Pe-

ruvianers byggnjngskonld, med hvad vilshet

böra vi vål då tiltro ofs, at begripa Naturens
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florvårk. Ronochforfök åro de två råtta led-

banden vid naturens ranfakande. Förflagsme-

ningar likna dunkla blåfs, hvarigenom man

anvifes
,

at fatta de nåmda rårtelhören, och

låruna ibland
,

då defie icke vidare kunna föl-

jas, en (vag, men ofåker Jyfnad, ofta bedrå-

geiigare ån fjelfva iyckt-gubben ; häremot åro

forfök, utan ofverlagt åndamåi och faroman-

hang, ej: annorlunda at anfe, ån et blott

famlande i mörker. En efter vål betånkt plan

gjord uptåckt medförer oåndeligen roeraför-

tjånfl, ån en af llurap påråkad upfinning ,
fom,

utan all åtanka, af omflåndigheterne iband lik-

tom påtrugas.

Når nu på vårt lilla boflålle få många tu-

fende millioner lif finnas, at man alieflådes

deraf omgifves: når få obefkrifvdiga olikhe-

ter och förändringar i ftorlek, fkapnad, fårg,
lynne, lefnads-fått, fortplantning, m. m, hos

ofs förefalla: få många under och for ofs o-

begripeliga faker: hvad fkall vål dä vara pä
de många tufende himmelfka kroppar, fom

åro fförre, ån vår jord? Hvad fkapnad och

egenfkaper hafva vål deras förnuftige invåna-

re och andra djur? Hurudan år inrättningen
der? Ol ka ftållning, omrullnings-tider, med

flera omftåndigheter, kråfva
, at på hvar en år

egen och fkiljaktig hushollning, annorlunda

befkaffade kroppar, m, m.; men hvaruti fkill-

naderna beflå år ofver vår förmåga at utmärka.

Vi känna icke microfcopifka verlden
,

eller de

fmä tor blotta ögonen olynliga kräk, fom vi-

llas omkring ofs, hurudan fkall då vår kun-



Ikap vara om invånarne på de kroppar, hvars

råcta Ikapnad vi icke en gång genom bålla

tuber kunna utröna?

Öfvervåges alt detta, lä kan man icke

mifskånna Måftarens allmakt, godhet, för-

forg och oåndeiäga vishet*

HERRE huru aro tin värk ja Ror och mång?
Du hafver visliga fkickat dera all j

Och jorden är full af dina ägodelar h).
Uti det följande har jag budit til at be-

fkrifva jordfkorpans och derpå varande krop-

pars vanligafte forhollande. Den fom känner

åtnnets vidd, mångfaldigbet och fvårighet,
lårer benågit ofverfe hvad härutinnan kan

brifta. Forfta uplagan af detta arbete, hvil-

ken 1766 af trycket utkom
,

har både innona

och utom riket blifvit hugnad med iforre bi-

fall, ån jag hvarken kunnat förmoda eller håb

pallar lig at anföra, men det har imedlertid

varit och fkall blifva for mig en kraftig up-

muntran, at efter ytterfta förmåga arbeta pa
defs forbåtring. Jag har ock til alla öfver-

låtningar, fom auölorerne mig behagat läm-

na kunlkap om, Ikickat många tillåggningar.
For ofrigt, ehuru ofullkomligt detta urkali; än-

nu kan vara, få har det icke dels mindre ko*

ftat mig mer möda, ån at jag dervid Ikulle

låta bero. Om hålla och omdåndigheter ic-

ke låtta oofvervinnerliga hinder i vågen, hop-
pas jag, at en gång kunna urgifva detta arbe*

ts någorlunda fulldåndigt.

k) Pfalm, 104, v. 24,

XVI lnledning.
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Jag har i fynnerhet varit aogeligen, at

få vida min infikt och förfarenhet, fåmt fö-

refkrifna grånfor, kunnat tillåta, ricktigt up-

gifva fakernas förhollande ( eller en hiftoria

pha^nomenorum), och det utan afleende pä

fvårigheten ,at förklara det famma. Ända-

målet år at kanna naturens lynne, väcknin-

gar och fammanhang. Deruppå hora födan

alla förklaringar byggas. Jag har derföre vid

de fenare föga uppeholjit mig. De fbrn åto

fåkra anföras i mojiigafte korfhet, andra £Öt

reftållas gifsningsvis, fäfom anledningar til

ytterligare underfökningar. Öfver alt an fös

det alimånnaffe af Naturkunnigheten förut va-

ra bekant, åfven fbrn det hufvudfakeligafle
af kropparnas byggnad. Hvad fom i brift pä
.lådan kunfkap kan förefalla mörkt, bor fäle-

des icke komma pä min räkning. Ämnets be-

fkafFenhet torde för ofrigt utvårka någon ur-

fåkt, om icke ait med fullkomlig klarhet blif-

vit utfört. Ingen ting i hela Naturen år 0.-

nyttigt, ingen kunfkap derom fruktlos, ora

icke genom fin otilråcklighet. Kånde vi fa-

kernas natur, åtminftone til en vils grad (ty
Förlynen bar få forgt för vår okunnighet, at

vi underftundom åfven kunna med en rin-

gare kännedom bruka dem) fkulle förunder-

lige vårkningar åfiadkommas, dageliga årfa-

renhefen vifar åfven huru lått man vinner

åndamålet
genom flik underbyggnad, då man

den förutan långe nog famlar i mörkret. På

rön och förfök böra förklaringar grundas,och
man kan icke aitid bfelpa fig fram med an-



dras årfarenhet, utan måfle fjelf lågga han-

den dervid, om något hufvudfakeligt ikall

vinnas, ja ofta icke rått förflå en annans for-

fök innan man gjordt det fjelf.

Sluteligen bor århindras, at allefTades,
hvaråft mått nämnas, forflås dermed fvenfka,
åfven i noterna, dä icke annat uttryckcligen
tilkånna gifves. Tyngder åro värderade ef-

ter viiäuaiie- vickt, och
=

vårman efter fven-

fka thermometern z). Örter och djurs namn

åro lånte af vår flore Naturkånnares fkrifcer.

Mihi contuenti feje perfuafit verum natura,

nibil increclibile exijiimare de ea.

Plinius.

i) For utlänningars j
fkutl -må anföras, at vid

pafs io\ mil hos ofs vak-

nas pä en grad,
och he-

ftär hvardera af 6000

famnar. En famn holler

3 alnar, 2 aln 2fot, 2 fot j
togeometrifka tum

,
2 tum

10 limer
,

0. J. v. Defs för-
hollande emot utlånafka

fes af Kongl. Vet. Acad.

Handl. i~go. Et lispund
holler 20fkdlpund, z fkål-

pund 32 /od, 2 lod 4 qvin-
tin, 1 cpintin 6$ x afs.
Se V. Ac, Handl. nyd,
i~j4.2 och Svenfka

thermometern ar fyld
med qvickfilfver, och af-
Jteindet imellan kok-och

frys - punElerna delt i 100

! lika delar eller grader.
Rakningen hovjas vid

\fryspun6len och går der-

ifrån hade upjbre och

1 nedfore.

XVIII lnledning.



FÖRSTA AFDELNINGEN

OM

JORD-YTAN I ALLMÄNHET.

i»

Vore jorden jamn, allä defs middags kret*

far lika ftora ellipfer, famt förhållan-

det jmellan hvarderas (tora och lilla

diameter, fbm 200 til 199, lå (kulle hela y*

tan vara 4045822 Svenfka quadrat mil. I fjelf-
va vårket år den väl nog

(lörre i anfeénde

fil de ojämnheter, lom af högder och däl-*

der fororfakas, men huru mycker kan omo*

jeligen underkaftas uträkning, i britt af den

otaliga mängd afvågningar, fora härdi behof-

des, imedlernd utmärker det upgifna qoadrac
mil-tal grundytan, eller den, fom går jåmnC
med de (tora verldshafvehs bryrfi

2. Hela jorden kan anles (om et ftort vao

ten-klot eller haf, hvaruri finnas två fiova och

et anfenligt antal fmå oar4
De torra ås o be-

kante under namn af Gamla och Nya verl-

den: en benämning, fom endaft gffindar fig



pä tiden, dä vi fådt kunfkap om dem. Bäg-
ge äga mindre ftråckning imellan polerna,
än uti offer och väfler, famt å;o af naturen

Ikilde uti tvä (fora delar, fom endaff hafva

fammanhang medellf en (mal land-tunga F.u-

ropa och Afien äga inga af naturen l tlfaka-

da giånfbr fig imellan
,

utan blifva allenaft

uti politifkt hänfcende tvä fårlkilte verlds-de-

lar, aren Afnca år näfian aldeles ifrån dera

afföndrad, ty nåfet Suez, lom utgör famman-

hanger, år knapt 10 mil bredt
4

Panama äter»
fom hopbinder Norra och Södra America»

är på et ftålie halfparten (malare, eller endafl

5 mil mitt öfver, ifrån ena til

det andra: det kallas Dartens Näs.

Mindre bur finnas mi arrlenlig mängd
Jdxödde öfver hela jord • klotets yta. En del

rela hg högt up, andre hinna knappaft öfver

Vactubrynen, mångfaldige flå ännu derunder

och båra namn af ländråliar grund eller dol-

da klippor.

3 .
Gamla Verlden år et famtnanhångan-

de land, (om på alia fidor af vatten omgif-
ves a). Land-udden >

fom inneflucas af flo-

derna Piallga och Taimura i Sibenen, är

deraf den del lom går norra Polen närrr afl,

nemligen til 77 gn nordlig bredd. Goda

Hopps udden åter år defs långrt: i löder be-

lägna utfkott, och ligger 34 gr, på andra fi-

dan om linien. Således innefattar denna Jlor-

fta Verläenes del i norr och Joder in gr., vien

a) Se {[. 14,

2
Om Jord-ytan



Uti 6 fler och väjter naflan dubbelt, ty férfta mid-

dags •kretfen ftryker genom Fertön ganfkä
uar in til Gråna udden, fom derafår den fängd
i våder belågna ort, och den ytterda åt 6>

fler år kanten af Tfchutfcbi nos, hvarige-
nom den tvåhundrade fjunde meridian gar.

Grundytan af Europa år omtrent 89000

q. m., af A (ien 363600 och &f Africa 246400,
famt af alla tre tiifmmaan 699000 q. ,m.

Den längfla liman, fom kan dragas i mel-

lan två kanter af gamla verlden, famt tillika

gå öfver mera land, ån någon annan, börjas

under den (extionde för ila norra pafajlelen,
vid mynningen af floden Pokatfcha i Siberi-

en, (d yker öfver fladen Narym, (jon Aral,
öfver fodra andan af Cafpifka hafvet, bot-

ten af Perfifka viken, noir om (under Babel-

mandel, öfver Abyflinien och Manoemugi,
famt (lutas vid G. H, udden. Denna år 148

gr. eller 1554 mil lång, och lutar åt öder vid

pafs 63 gr. emot Dagjämnings- kretfcn h).

h) Herr Buffon Uti

Hifloire Nat. Tom. 1.

drager denna langfla li*\

ne a Jran Tfcbutfcbi nos '
til G. H. udden

, men

man vet mi, at hemelta

utfkott har annan fkap-'
fjad, ån hans charta före-,
ftäller

,
hvadan linéan,

1Jom drages-derifrån, Jiry ■
1 åer öfver et Jycke aj is- .

hafvet
,

Jamt den del der•

af. Jom går öfver lam|

blifver nog mindre, än

nar linenn hörjas ftraxt

öfver Pokatjcbas utlopp.
På Jamma fldlle fäges

afven, at hade G. och IVI

verldens ftorfta längder
luta 30gr. emotDag jam•

nings ■ kretfen
, men det

är hfver dubbelt för litet,

3
i allmanbet.



Om Jord-ytan4

PS väjfra fidnn af denna fförffa långd ås

grund-ytan 355600, och på den oflra 343400

q. m. hvaraf tinnes, at G. verklen på detta

fått ungefärligen delas mitt i tu
, ty om de

{förre öarne, fom ligga indi offra och fodra

kanten råknas med, fä blifver fkiinaden fo-

ga betydciig.
Europa -och Afien ligga hek och hållit

uti norra halfvan af jordklotet, åfven ftörre

delen af Africa, utgörande tiilamman 626000
7 c.'

q. m. få at endaft 73000 q. ro, af G. verlden

ligga uti den lödra.

4. America år i anleende til fina kuller

emot norra polen ols ånnu obekant. Jag an-

tager at Grönland dermed utgör et famman-

Mngande land på öftrafidan, och Berings-land

pä den väftra, for at derigenom vinna nå-

gon faftare grund til järnnförelfe med hvad

lom förut anfört år.

Grönlands kuft vid 79 gr:s bredd år då

den norrafte del vi kåone af N. verlden och

Magellans land deraf det nårmafte til fodra

polen, hvarifrån dels afflånd år 36 gr. Sam-

ma kuft af Grönland år, lå mycket man med

någorlunda låkerhet vet, åfven den långft åt

öfter belågna ort, och ligger under den Het-

te meridian, lamt Berings-land det ytterfta
åt våfter, hvarigenom loper den 232:3 mid-

dags-kretlen, Altfå innejlntar America /jj gr.

i hredd och
134 gr . i längd.

Dels yta år ömtrent 300000 q, m. efter de

grånfpr vi antagit for norra America. Sökes

efter fånarna grund dels långfta linea
i

få finnes



£ allmänhet, 5

den taga början vid 6ote norra parallelen och

365:0 gr. i långd, flråckande fig öfver fjön

Guinipik, långseftec Florida, öfver Cuba, Ja-
maica, Terra firma, S. Paulo och åudas vid

Piafa Aromenens utlopp.
Denna lineans långd ar 105 gr, eller uoa

mil och dels lutning emot Dagjärnniogskret-
fea 6B gr. åt våfler. Offer om den fanorna

år ytan 156500, och åt väfter 143500 q, rn,,

hviiken Ikiioad, utom flera längre fram fö-

rekommande fkål, tyckes utvifa, at Norra A-

incrica antingen utbreder fig vidare åt väfter,
ån vi hittils vågat antaga ,

eller ock, at nå-

gon arm af Rcpuls viken fkiljer Grönland

denfrån.

Af America ligga allenaft 127400 q. m.

föder om Dagjåmningskretfen, och det öf-

riga, fom åtminftone utgör 172000 q. m.,

norr om den famma.

5. Således utgör G. Verlden vid pafs-|-, och

den Nya T
*
T

af hela Jordklotets yta. Af de å-

terfläeode | (eller nogare 3046800 q. m.) år

hälften fä okånd, at man icke en gång ret,

om det år haf eller faft land, Innom Nor-

ra pol-cirkeln år flörre delen obekant, åt-

minftone alt hvad fom ligger polen närma-

re ån 10-12 gr. Emot föder åro vi ännu

mef främmande. Ifrån Elds-landet rätt fram

på ena fldan til Nya Zeland, och på den an-

dra til Diemens land, åro vi uti okunnighet
nåftan om ak hvad fom ligger på fodra fl-

dan ,ja åfvera om en del deröfver. Aklå kan

åpnu en tredje valdenes dd vara til, lom vi



6 Om Jord ytan i allmänhet

icke veta af, ehuru han i florlek kunde tå fla

med oe två bekante iagde tiifamman.

Når det öfverlågees, at af G. Verlden vid

pafs och af den Nya åtminflone f, lig-

ga norr om Dagjåraningskretfen, famt at

hiifs-vatten i det minflra år dubbelt låttare ån

fler.blandad jord, få finnes tydeligen, at nor-

ra halfvan af- vårt Jordklot bhfvcr anfenligt

tyngrs, om icke någon tikåckiig motvigt åt

lo ier bibehåller jåmnvigten.
Betraktar man vidare, at G. och N Vefl-

dens långfla flrå. kor luta i flridig led em t

l)ag;åmningskretfen ; at de mdragne fkära

hvarandra ej långt från i§o<e meridian, farnt

at långfla flråckornes medelpunkter ej

mer ån 137 gns fkiinad i långd, få tyckes
det flora Söderlandet böra fokas i Nya Ze-

lands granfkap, elier ej mycket långt de. if ån.

6, Råtfa förhållandet mellan ytorna af det

torra och vata år följakteligen ovifst, få myc-

ket tyckts dock vara fäkerC, at öfver år

haf, Hvad det rum an vår, fom fmä bekan-

te öar intaga, fä årganfka fvårt derofver häl-

la råkning ,
n en det torde ock vaia mindre

rådigt, ty då fådana vattens yta, fom hgga
inuti landet, fåfom fjoar, tråfk, floder, m m,

afdrages, låter Ikilnaden biifva foga bety-
dande.

Huruvida nu va-ande förhållande imel-

lan vaf» n och land altid varit det famma, el-

ler fiamdeles kan biifva oföränderligt,fkall ut-

för! underlökas uti Capidet om Vatta-

minfiinineen.



ANDRA AFDELNINGEN

OM LAND.

FÖRSTA CAPITLET.

Om bekant fast Land.

7. Ehuru både G. och N. Verlden om*

gifvas med Porre vsttenyta ån de fjeifve å-

ga,
och foljakeeligen i fjelfva vårket ej an-

nat åro ån öar, dock emedan deras rymd år

ftorre ån något ofs bekant land, (a fkiijas de

hår ifrån alia mindre under egit namn.

Kunfkapen om deffh fafta länder hafver i

Sida tiderna varit ganfka ringa. Tilråkligt ut-

rymme, mindre antal behof y>ch månnifkjo-

flågtets förfta enfaldighet, retade ej til dyli-
ka underfokningar, men efter hand förändra-

des fkåde
- platfen. Åröfringar och handel

,

två företagande, fom utan lånders kännedom

endaft flumpvis kunna lyckas, började mer

och mer komma i gäng ,
och blefvo krafti-

ge medel til Cosmographiens uphjålpande.

En ricktig Geographifk kunfkap forutfåt-

ter kännedom afjordens figur, och ehuru fle-

re 100 år före Chriftendomens början Stfkil-

lige talte om fphagr och halffphaer, lamt vår-

keligen nämna Jorden fåfom et klot r), lik-

c) Anaximander [fom
lefde omtrent 600 ar for

Chrifli ibdelfe) fknll jbrfl
kafva fåreftält jordenJå-

fom et klot, med poler

äagjamningskrets och j

zona. Theon Smyrnse-
lus anfårer äerom et ftal-

7Om bekant faft Land.



vål har denna förnuftiga foreftållning af de

fiefta biiivit forkallad odi allehanda orin; liga
ikapnader updicktade, åfven långe efter Chri-

fti fodelle, Yran indeltes icke clefs mindre i

5 bälten (Zons), af hvilka de bagge kalla

(glaciales) for köld, och det hera (torrida)
för lolens brännande ftrålar, troddes vara o-

bebodde; man var ej eller vi(s om invåna-

re { Antichtones kallade ) i det lödra medel-

måttiga (tempcrata auflralis), emedan antin-

gen et (lort med dagjåmningskretfen paral-
leit haf d), eller (ölens hetta e), fkilde dern

h hos Eudemus i Hifl.

Aftrol. Andre tillägga
Thales Mileluis (Anaxi-
snanders läro-Mäftare,)
detta påfund.

d) Pomponius Me-

la L, I. c. i, de fltu or-

his.Han[kali hajva lefvnt

for Plinius, men efter
Strabo.

e) Sunt ejus [terrf]

j partes, qtias vocant

zonas
, wfefto rigore Ef

teterno getu pre mitur o-

mne, quidquid eft fnhje-
Butn duahus. extremis

,

%itrinque ciren vertices;

bunc
, qui Septentrio vo-

cafur
j etimqus qui ad-

verjus iUi
s aujirinus op-

\peUatur. Perpetna caliga
utrobique ,

Ef alieno mot-

liorum jiderum. afpeßu s

maligna ac pruina tan-

tum nlhicans lux. Me-

dia vero terrorum
, quq

Jnlis orhita eft
,

exufta

ftammis Ef

minus vapore torretnr,

Circa duoe tantum
,

exuftam Ef vigentes tern-

perantur: exqtie ipfcein-
i terfe non per vice propter
incendium fideris. Pli-

mi Hift.N. 11. c. 68-Po-

lybins trodde dock fjetf-
va zona torrida vara be-

bodd. Han lefde ijo dr

f C. Gemim El. Hftr„

*3,

8 Om bekant



få ifrån vår, at vi aldrig kunde råkas, ja

fomlige nekade och fördömde den menin-

gen, at Anticbtones voro til/).
8- Qftcrlånmngar hafva i almånhet indi

våra tider bibehollit en flags o!ull för långa
refor, ja få, at når i fiflforflutna 100-talcn

Franfos kom ti! Perfifka hofvet med recom-

irendations bref ifrån Konungen i Frankrike,
hvacuti berättades, at han af nyfikenhet for

deras märkvärdigheter företagit denna långa
fart, anfågs det med flor forundran g). I

åldre handlingar finnas knapc fpor, ac Per-

ferne fökt underrättelfe om de när intil be»

lägne Pontifke och Indtfke kufler: Darius

Hystaspis hafver dock en gång därom gifvit
befallning åt Scylax, en Caner, vid pafs 600

år for ChrifH födclfe. Åc norr voro de helt

främmande, och måfle omgälda det med flo-

ra krigshärars föriufl, fom af ovetenhet för-

des i ödemarker, der ingen ting fants til up-

f ) Geminus med fl.

'■bekänner, at tankan om

■Anticbtones aldrig kun-

\dehevijas{lfag inPhan.). !
'Macrobius och Cicero

trodde dem vara af helt

'annan art, an vi. De ål- 1

fle kyrkofäder nekade al-

'deles,at Anticbtones kun'

'de gifvas: Origenes år

känner väl efter Cle-

ingns AlexandrinuSj at

Greker nt trodt fådane
,

Lacfantius or/; Au»

guflinus (Civ.Dei c.24)
funno ingen följd höra

dragas åerafat folk kun-

de ho i ftdra temperata,

ty emedan Adams ajfåda

ej kunnat komma dit, hu-

ru fkulle den då hlifvit
hehodd?

g ) Se Chardits Rek*

hefkrifnwg,

9faft Land
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pehålle. Phoenicerné åro i Åfien nåflan de

enda, fom i å dre tider vinlagt fig om Geo'

graphifka infickter, men de hafva ock gjordt
det både förr, och ined mera framgång, ån

något annat folkflag h). Dede fordna tiders

Holländare fkoia redan zcoq år for Chrifli

födelfe boriat fara omkring på vatnet, och

vunno cmfider lådan färdighet i denna konfl,
at de kunde utan Compaf» ofvergsfva Itran-

derna och fegla nattetid, endaft ledde af fljér?

norne, i lynnerhet flora och lilla kade-väge-
nen ,

hvadan åfven den femrre, eller egente-

ligen fjelfva pol - fljernan, fädt ibland andra

namn heta Phoenice, De inrättade många ny?

byggen omkring medelhafvet, befokte Spa-.
men långt för Hornen tid, anlade det mäg-

tiga Carthago 890 och Gades ( nq varande

Cadix) utom Scrat eller Herculis floder of?

ver 1000 är f. C. i). De gamle håfdeteknare

berätta åfven, at tenn och hemlien med vifs-

het fördes til Grekland ifrån det ytterfla af

Europa k), hvadan Phoenicierne troligen va-

rit uti Ijelfya Öfteifjon, lå framt man icke

h) Hr. Prof. Schlö-

Zers Havdels Hift.

i) 1 Gndes hygddes et

Tempel åt Hercules
,

fota
halls ganfka helfkt, få-

fom helågit vid verlde-

ves unda, eller Jom Li-

vius fager: aldeles utom

vsrldeti.

k) Herodotus, Dio-

dorus, Plinius, m. fl.
Tacitns nämner dem

,

hos hvilknßernflenjavts

for JEflyer> et de ford-

ne Preuffares namn
,

och

fager dem kalla honom

Glefum.
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lieldre vil (ro dem hafva köpt bernAen i Äng-
land, dir man viist vet dem hafva fegla', men

de tyckas varit alr för. fluge handelsmän, a£

onödigt vis hämta den urur andra handen
,

vi få oek (nart fe dem på aflågsnare orter.

Pboenicierne gofvo under Ana refor, åfven

ramn, af hvilka en del ännu bibehållas, mer

eller mindre förändrade, (åfom Europa (Hvi-

ta folkets land'), Africa (Sandland), Libyen

(Brännande land), Hifpanien (HåAland), Car-

th‘go ( NyAad ,
Utica ( GamrreiAal), Tan-

ger ( Köpet), Sicca Venufa ellér Venetia (Flick-

nat ), Cadix (FörAad), Butann.en (Term*

land), m. m.

yEgyptierns ville bollas för Aöre Geogra-
pher. ibland deras Arpedonapter var en del,
lom egentdigen (kulle upodla denna vetcn-

(kap. Det berättas ock, at Sesostris, fora

genomftröfvade en Aräcka af AAen, har dep-

Öfver låtit förfårdga Chat tor, hviike (edan

långe varit i bruk hos de då underkufvade

Mingrelier e ler invånare i Colchis /), men

de röjde nog okunnighet, när defsa Chartor

troddes föreAälla Aorre delen af verlden. För

ofrigt började /Egyptierne fent at fielfvc feg-
la, och hade Ana hit hörande kun(kaper för-

nemligaA utaf Pboenicierne.

(jrekerne kommo fig fént til at göra vid-

lyftiga fjörefor, och, när de ornAder vågad©
11g något längre ifrån kända Arander, anfä-

gos de vid hemkomften med håpenhec, hvar

/) Strabo,



bätsman hedrades fotn hjälte, Pocterne for-

gudade Anföraren, och troddes ds hafva varit

ända til helfvitet. Et til Egypten årnat Samifke

ikepp, fom blef våderdrifvit och åntcligeti
anlände ti! Tarteffus utom Strat m ), hvaräll

varorne med an(enlig vinning afytrades, gaf
forfta anledning for dera st känna Ocean,

vid pais 600 år f. C. Straxt efter anlades Mar-

feille af PhoCcEerne, et från Atben hårftam-

mat folkflag, fora för Cyrus flydde från min-

dre Afien. Okunnigheten varade icke defs

mindre ånnu långe; utom Strat troddes verl-

den vara ändad, hafvet ofegelbart, Eoeterne

diktade der et chaos, en evig natt, hvaruci

iolen hvar aiton med flört brak flortade fig.
I SERODOTUS nekar aldeles, at haf gafs, fom

flöt kring verlden,otan hök det för en Phoe-

nicifk Skeppare-faga; han lefde omkring 430

f. C. och bekänner åfven fig ingen ting visffe

veta om Europas grånfor, ehuru det var ho-

nom med fåkerhct kunnigt, at bernflen och

tenn hämtades ifrån defs ytterfla kufler. A-

RISTOTELES anlåg Indien och Herculis floder

i O och W, famt Schythien och fEthiopien i

N och S, fåfbrn grånfor af bebodda verlden,
famt mdelte den i Afien, Africa och Europa
kring år 350 f.C. aIexaNDER den Store lät un-

der fina fälttåg forgfålligt befkrifva de intag-

m) Tartejjus var en

af Pbceniciernes jörndm-
fla handels platjer ,

belä-

gen imcUan floden Bes-

tis (nu for tiden Qua-*

dalquivirs) 2 utlopp. Den

omtalas redan

12 Om bekant
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ne länder i Afien efter vågmätningar Jmel-
lan flåderne, fom af diogenetaoch BETHO

anftåltes, famt enligt callistenis Aftrono-

rnilka obfervadorer n). ONESICRITUS och

nearchus blefvo åfven afhonom utlånde med

en flotta, at underfoka kufterne ifrån Per-

filka viken til Indiika hafvet 0). Fore den-

na tid hade Greker aldrig befarit hyarken Rö-

da eller derutanfore belågne haf. Europa blef

nu båtre kånd ån tilförne, ända til Donau

norrut, i Afien anfågs dock ånnu Mingreli-
en fåfom det långft i N. belägna land, A-

lexanders foldater urgåfvo af dylik grund ber-

get Parapamifus i Indien för Caucafus i Co!-

chis, emedan då kunde lågas, at de varit vid

verldenes anda. Hvad fom låg högre kring
fvarta hafvet och Méotilka träfket, jemte

Colchilka nejderna, blef ej rått bekant före

Pontilka hjålren mithridatES EUPATOR: Ba-

öfrianerne och andre folkflag kring Cafpifka
hafvet blefvo förft kände genom Partherne,
Ifrån Marfeille Ikedde vid denna tid eller of-

ver 300 är f. C. en märkvärdig refa i flora

hafvet, långre åt N. ån förmodeligen någon
Grek förur varit, af PYTHEAS, om hvilken me-

ra lånere fram.
V . TT» . II O

t»

De Romare gjorde flora intagter, men

voro icke dels mindre mycket eflerlåtne, at

n) De gamle gjorde
fkilnad imeUan land-och

jjb-refor. En af förra

/laget kallades tss^ioScs

och en af fevare

0) Plinius H. N. VI:

23,



uphjålpa Geographien. I anledning af Pboc->

niciernes indrågtiga handel på Tepn - oarne

fékte de val, at finna vågen dit, men det

lyckades icke draxt. Et Romefkt fkepp be-

ordrades en gång til den andan, at på långt
hoil följa efter ef dit féglände fartyg trätl

Carthago, men, då fkepparen på det lenare

blef lådant varfe, dotte han med flit på en

fandbank, undkom dock fjelf lyckeligen o:li

fick i Carthago med alrrtänt bifall både Ikepp
och laddning åtfatp Under kriget med Ca r

*

thago utlånde scipio den bekanta polybius,

at underföka Africanfka, Spanlka och Fran-

fka ftrander inemot zco år fC. p). JULIUS

CjESaR låt iOo år fenare
gora mänga matnin-

gar genom pöLICRaTES, THEODATES och ZE-

NODORUS, gick ford öfver Rhen drömmen,

famt befkref fjelf Galien och Bntannlen
s

hvarjårme ånda ti! dagars och fkuggors långd
vid foidånden anteknades q). pompejus up-
muntrade PosiDoNlt T S fän Rhodus, af brin-

ga i gradtal de matningar, fom voro gjorde,
bvaruppå fedan långe arbetades och ånteli-

gen fullbordades under augustUS, fom låt

uthugga dem i en dertil upbyggd Pougång
mittuti Rom r), NERO duckade fin gunft-
ling JULIAN til Fdhonerne, at håmta bern-

den, och torde då TACITUS fådt fina kun-

Jkaper ora Finnar och Svenlkar. Oaktat a e

detta var man dock i veSpaSIaNI tid ovifs

j&) Plinius H.N.F:i. r ) F. Ac. HandU

q^j): y.q) De bello Gaäico,

14 Om bekant



öra Britannien var en ö, Sarmatifka viken

troddes (vid den Finfka ) hänga ihop med

H vita hafvet och (vid Botr.ifka) med Ishaf-

vet, hvadan Finland blef en 6, Lappland delt

i tu, Sverige och Norrige gjordt til et: det

fodra af Afriea troddes obebodt, o. f v.

9. Refor, Sjöfarter, matningar, berättel-

jfer, ra. ra. kunna vål bibringa et ungefärligt
jbegrep om orters belägenhet, det är dock

laltid vacklande och dunkelt, mycket faknades

jderfore til en tydelig föreftållnm|g, innan ve-

derbörligen inrättade chartor upkornmo, hvil-

ka på en liten ftund gifva mera uplysning,
In de utforligafle befknfningar. SESOSTRiS

låt redan lägga på chartor de länder, fom han

□nderkufvade. Annars forégifves, at thales

varit den forfta fom gjordt, och hans lärjun-
ge anaximander den förda, fom utgifvit
någon fadan s) ; raen alla deffe åro nu för-

lorade. PTOLEM/Ei Verlds charta år den åldita

man
i det flaget äger, och vifar på en gång

huru mycket af Jordklotet var bekant
, får mer

%n 1600 ar tflbaka t). Vcrldens tredelning u-

s) TtlvuvM

strabo Libr. 11. Thales

■ords bafva lärt det aj
Phcenicierne.

t) Claudius Ptole-

nteus, en ifin tid narnn-

immig Afirohom uti A-

exnndria, utgaf omtrent

ir 140 en Geograpbie 11-

ti VII böcker på grefka•

Europa förefiälles 1 10

chartor
, Africa ij ,

och

Afien i 12. Han Jäger
Jig hajva fåljt Marini

Tyni verk .fiom ej långt
fornt utkommit

, men i

mycket gjordt~ ändrin-

gar och tiUåggningar ,

15faft Land.
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ti Afien, Africa och Europa ar ganflca garrt*
mal, ehuru fEgyprierne och efter dem Gre*

kerne, gjorde en fjerde de! af fitt fädernes-

land, nåfhn af iamnoa grund, (om Cbinefer-

ne än i dag tro
,

at de befitta (törfta (tycket
af Jorden; men denna fordom blef omfider

utrotad.

Hvad PTOLEM/EI charta foreflåfer af de

tre dä antagne Verkiens hufvuddebr utgör en

ftråcka, (om i o(t er och i våfter år inemot

dubbelt (torre, ån uti norr och föder, i an-

ledning hvaraf en orts utftakning emot de

förra våder(tre:ken kallades de(s Långd (lon-

gitudo lod), och emot de (enare dels Bredd

(laticudo), hvilken benämning ocktä alt feder-

mera varit vidtagen. Förlta meridian dra-

ger han utom Canarieöarna, der Verlden trod-

des taga anda, fedan råknas åt öfter igo gvt

(fom dock enligt (åkrare obfervationer endaft

(vara mot 124), hvilka i längd innefattade al-

la då bekanta länder. Ytterfta parallelen ät norr

gär genom 64:6 graden och åt föder genom

den 2o;e, fom gör 84 gr. tilhopa. AfEuropa rek-

nas ånda til Irland och Britannien, med Orcha»

derne, (amt derofver i norr en liten 6 under

namn alThule,hvaraf (omiige gjordtShetland,
andre Thelemark uti Aggerhus-län i Norrige,
och la vidare. Scandinavien förcdålles, fora

tilfatt orternes långd och

hredd
, famt vaderflrec-

ken, Cbnrtorne uttrycka
Ptolemaei mening i alt,

men åro gjorde af A-

gathodcrmon ,
en Ale-

| xandrinfkt Mechanicus
.

,Fabricii jff.Gr.TUL^is»



4 6ar, af hvilka den naaft åt offer belägna
är flörfl och fyrkantig; men Rysfland och

anda ti! en dei af Pålen faknas bår aldeles.

Öf ver Skodand vidöo graders bredd flår Ma»

re hypcrboreum.
Det, (om af Jjricas våflra ku fl: utmlrkes,

fvarar i vår tid emot 6~ gr. nord, bredd, men af

den 6ftra*til udden Prafura, emot ix\ gc, foder

orn linien. HERODOTUS beråtiar likvål, at Ko-

nung neco iiEgypten, 500 år for Chrifli tö-

delfe, utfånde Phcenicier genom Rödahafvet,
fom fegiade omkring hela Africa,och på tre-

dje året koramo tilbaka genom Medelhafvet.

De gingo i land, når det behofdes, lådde och

afbidade fkörden o). En eudoxus från Rhodus

fkall med Jika framgång utgådt från Roda baf-

vet och omlider aniåndt til Cadix, Andra vå-

gen genom Stråt, och få vidare kring Africa,
har häremot icke veterligen lyckats forr, ån i

fenare tider. Konung XERXES har vål, forrao-

deligen i anledning af Phoeniciernes omfor-

måita refa, ålagt SATASPES, ac med en dy-
lik frålfa lig frän korsfåflning, f6r det han

krånkt et förnämt Perfllkt Fruntimmer. Han

ikail oek med ./Egyptiikt fkepp gådt genom.
Stråt och fedan åt S, men måna-

u ) Neco gaf denna

befallning , fedan han lå-

tit jitt jorflag fara ,
at

genom canal’fainmanhin-
da 'Nilfiromnen och Ro

da hajvet. Herodotus

tillägger, at Phmicierne

vid (in (egling kring A-

frica berättat Jig hafva

fedt folen ät höger
,

raefP

han anjer det for omoj«

Hgt.

17
feft Land;



Om bekant18

ders fegling våndt om, föregifvande, at fksp-

pet ej velat gå vidare, formodeligen for mångd
af hafs-grås. Man vet annars, at äfven vår

tids fjöfarandeej kunna har vålföljä ftranden.

Vid återkomden troddes dock han af feghet
omvände och måde fitt drafF undergå x\ Vid

famma tid, eller fnaräre foröt, utfändes haK-

NO från CartbagOj med 60 fartyg och 3000Ö
naans befattning: han anlade pä vådra kuder-

ne af Africa nybyggen, och det fiffa på on

Cerne, 2 til 3 gr. foder om Canariérne: fegla»
de fedan än 26 dygn ät S, rneo vände änte-

ligen om i brid på lifsmedel y ). Om allä

defla refor tyckes PTOLEMiÉus varit okunnig-.
Det ytterftä bekanta af Alten var emot

öder Camboia kuft
,

fbm PTOLEMiEUS ut-

drager nedom linien, och troddes fedan böja

fig åt våder, famt inemot udden Prafum gl
ihop med Africa. Cattigara år den långft är ö-

fter och föder utmärkta ort, hvilken troligen
£varar emot vår tids Ponteamafs. Huru långt de

gamle kånt Afien åt O utfåctes af Geogra-

pherne olika
,

rnan kommer dock ofverens,
at Aurea Cherfonefus varit Mälacca, frågan
blir då, huru långt Cattigara varit dcrifiän

,

v) Herodotus fäger

fig fädt denna heräitel

fe af Carthaginenferne,
y) Hannos märkvär-

diga refebefkrifning är

ännu i heholl Den tros

aj fomlige . vara jalfk,

men utan fkäl. Se Mon-

•esquieus Ejpr. des loix

L. it. c, S■ Pliriius tyc-
kes tro, at Han no feglat
verkeligen omkring til

Röda bajvet. H. N. V: /.
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tf längre feglades ej, och PTOLEMiEUS låtter

derintil obekant land både i O och S. Nuan-

gifver ej maRINUS huru många ftadier voro

imellan dem,men berättar efter ALEXANÖER,

ät det lenare låg norf om linien,at man ge-
nom legling utmed Ilranden pä 20.dagar hant

Ifrån det forra til zaba, famt fedan på några
dagar til Cattigara ,

då koiaft från zaba flål-

des åt S litet åt vånfler. I anledning håraf,
och dagsleglingar pä Africadlke kullen, låtter

PTOL.EM/EUS Cattigara vid pafs 8 gr.
foder om

iinien, och ofver iy gr. öller om Malacca,
hrilkens ytferlla anda åfven utdrages några
grader nedom linien, bvarutinnan han begår
flera fel, men om orternas råtta låge jämn-

fqres med belkrifningcn finnes tydeligen, at

Cattigara legat på oftra fidan i Siams vik %),

Omkring Cattigara var lumpigt : denna hamn

låg vid floden Codans* fom utran i Sinernes

vik, och derifrån i NO låg uppe } landet Me-

tropolis Sins, til hvilken var Tvärt at kom-

ma med fartyg z): der tilverkades et fint

blommerat tyg, troligen af bomull) m. m.

hvilket alt, jåmnfort med nu Varande belkaf-

fenhet i denna nejgd, gifver ålkad uplysning,
Riket Cambodia ofvérfvåmraas af floden Me-

aän 6 månader under fudväflra pallåden, och

uft den tid Ikepp kunna hit anlända: Pontea-

% ) Jämför Peri plus
daris erythraei, fom tros

•ara utgijven kring år

Defs nuQor fynes

Jenare hlifvit underrät-

tad om nya upfinnéngaft
än Ptolemaäs,



mals ar forr.åmfta hamnen pa k i
a

en vid en

liten flod, fom under pallad - vindarne går
ihop med Ban!ac,fotn ar ftrid, f. årligen le-

gelbar, och vid hvilken ftaden Camhodia lig-

ger, långt up i landet: Camhodia år r.ycktbar
for fina bomulls manufaclurer, hvi ket ej kan

fågas om Pegu,Siam, Cochin-China eller nå-

got annat i O eller W nar hartii belågit land,

rn. m. hvaraf tyckes blifva tammdigen fåkert,
at Cattigara varit vår tids Ponteamafs, och

Metropolis Sina: fladen Camhodia. Sina grän-
fade i W til Indien utom Ganges vid 173:12

meridian, utfrråckande fig i N trän medlet af

flora viken til Serica
,

”hvilket PTOLEMiEUS

fåttcr for mycket iO. Som nu Sina troli-

gen varit Riket Camhodia
,

få infaller Seri-

ca på en del af Tibet, och norr derom til

63 gr. nordlig bredd, eller en del af Bucka-

ria i O och NO om Samarkand a). Hyper-
borifke bergen vid 62 gr. nordlig bredd ut-

mårkas fåforn det bekantas grans norr om

Cafpifka hafvet, men de berg fom här me-

nas, voro troligen i fkilnaden imellan Afien

och Europa, fåledes fatte hår 6 7 gr. för långt
åt N, och åfven for långt ät W. Utom en

del af Tartariet var foga något bekant långre
i N b). Vid Bengalifka viken tog de gam-

les Indifka haf fin början, hvilket troddes i

O och N omgifva det kända af Afien, lamt

<7) J. Cavcrhill Phil.

7r. rfi-j.

b) J. M. Franz ai >

/

bandi, von den grenzen
der bekanten und nnbe •

kanten welt J}. /j.

20 Om bekant
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födan förena fig med ishafvet,uti hvilket daf;

Calnifka åfven förmentes hafva utlopp. Hår

år ej rum,at längre uppehålla fig vid de fel

PTOLEMiEI chartor nödvändigt måftehyfa. Det

Sr vårkeligen underligt, at de kunna aga få

Bor likformighet n ed ländernas råtta låge,
fom de finnas hafva, der dock de flefie or-

ter förmodehgen endafl efter beråtteifer, o-

vifla dags-refor och flere fvikfulla grunder
blifvit teknade.

10. Om America i åldre tider varit be-

kant år fvätt at med fåkerhet afgöra. plato

talar vål om en ö kallad Atlantis, fom legat
utom Gibraltars fund och varit fiörre ån A-

fien o. h Africa tiUamman. Denna fkall haf-

va fjnnkit af jordbåfning och lämnat fitt namn

åt kringflytande baf; utom henne voro rnSn-

ge fn å öar, fä et fafl: land och fifl hafvet c).

DIODORUS och pauSanias berätta om fjofa-
rande från Cartbago, fom våderdrifne råkat

:il en obekant ftor ö åt denna kant d). Men

if detra och mera dylikt lårer ingen ting med

/ifsher kunna flinas, ehuru defsutom föregif-
ives likhet imellan Americanfka och gamla
Ipråket i Wallis, ty den torde ånnu beliof-

;j/a mycken granlkning. Med ftorre fåkerhet

pn påftås, at refor dit blifvit anftålde ifrån

c) Plato herhtear det -

a m. m, uti fin Timceo

f'ter Solon, fom redan

or 200 dr iedan var dod

'ck fjelf inbåmtat den-

na kunfkap af JEgypti•
fka pråfterna.

d) Schlözer a, ft, $.



Europas nordligare orter, dock långt efte?
Chrifti f6delfe,men hkvål innan Compaffsp
påfants, Anfcs Grönland fåfom med A me-»

rica fammanhlngande, få år laken utom al|

raotlågelfe, Ikulle ock i Repuls-viken, eller

annorilådes, vara något lund, fom fkiljer bag-

ge åt, lå tyckes åtminftone dels bredd icke

iågga någon omöjlighet i vågen för ofvcrfait,

ifrån det förra til den lenare e).

En Islåndare vid namn ERIC RéDHUFVUD

nödgades för et begångit mord rymma un-

der OLOF TRUGGERS regering i Norrige ,
och

nnder denna flyckt Ikali han fokt land i vä-

fter, fom en gundbiörn for honom berat*

tat fig hafva ledt. Han landade ock värkeligen
iroellan en q och et ftort land år Tre

vintrar tilbringades på ån, och ofriga års-ti-

derna på fafta landet, fom af fin fårg vår d*

den kallades Grönland
, emedan det fyntes va-,

ra angcnåmare, ån Island. Hans fon reif fkic-

kades fedan med underråttelfe om uptåkten
til Konung OLOF,

och kom med något följe

tilbaka året derpå /), Detta vikar, at. Grön*

land åtminflone varit bekant i tionde hun-

drade talet, men om påfvelige bullor och

andre handlingar nämna det före denna tid
s

lå lårer dcfs uptåckt vara ånnu äldre.

Vidare omtala gamle handlingar en biorm

herjuleson, föm Sr lopi for från Island St W,

årnande fig til Grönland, men efter 3 dagars

iegling upkora ftark nordan, af hviikec han

f) hhnds Krånikm,é) Se 15* /,
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| flern dygn drifven omfider fick land i fik-

se, tom lämnades på vånfter,och efter 2 da-

gar rågs ä er et land med flora falt och fko-

g r, hva'ifrån han med SW ånfeligen kom

til Grönland. Ofvannåmde LEIF ERICSSON foc

jfe lan gied 35 man, at nogare underfoka defla

länder. Han tant forft et bergigt land utan grås
r ed is täckt, fom kallades HäUdand

,
af den

mängd flata ftenar der funnos, tedan tågset
flatt fkognkt och med hvit tand omgifvit,

ifivilket fick namn af Mavke-land.\ Deriftån

kom han efter 2 daear med NO til en ö, hvar-

iftån man åt våfler kom på fafia landet,tedan

■£t (fort nås och en anfenlig flod voro ofver-

fa ne. En medtoljande tytk fant drufvor, han

V.fte hvarti! de dugde, och deraf kallades he-

la landet Vinland. LEIF refte åter nåfta våc

fil Grönland, men hans broder THORVALD

gjorde en, och andre anhådge federmera fle-

re refor dit g). Når alla detla omftåndigheter

nogare pfvervågas, Sr nätlan intet tvifvsl, at ju

!de fundne länder varit norra America, och

formodeligen kring Terre-neuve h). Hårtil

kommer, at folkflaget Esquimaux, fom bor i-

mellan 52 och 60 gr:s bredd, år aldeles olikt

g) Snorro Sturleflon

liiftt Reg. Sept. Cap ,
104 110.

b) Difs. de Itinere in j
Americam

,
under O.Cel-

fius i Upjala 1725 ; Difs.'
ds meritis prijc.

Scan-

dinnorum in Navigatio-
nem commercia

,
un-

der Prof. Bring i Lundi

Difs. de Hinerthus prijc.
Scand. in un-

der Prof, Kalm i Ah

nsi*.
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de ofrige Americaner til färg, fkagg, hår

m. m. i), famt tyckes efter all ufhkt vara an*

tingen quarlefvor af de nämnda och dylika
nordilka nybyggen ,

eller ockfå hårftamraa

från Grönland, hvars inbyggare de myc-
ket likna, både i feder och fkapnad. En Prins

MADOC foregifves åfven hafva feglat hån Ir-

land i tolfte 100 falet, famt omhder i W träf-

fat et (fort oeh obebodt land, til hvilket han

hämtat inbyggare från Angland två gånger /t).
ii. Sedan i trettonde 100-taler compas-

fen var uptåckt och Vetenfkaperne åter borjae

quickna vid
, vågade man dorre refor, icke

allenafl uti norafjon, utan Portugififke Ami-

ralen baRTHCLEMI dia?, hant 1486 ända til G.

H. udden, forn af upfmnarcn kallades

udden for de grufvehga ftorraar, forn vanka

i nejden; men Konung JOHAN If forbytte det-

ta namn uti Capo de bona Speranza, fom ut-

märker hans väntan om mycken nytta af den

gjorda uptåckten. Amiralen VAVCO DR G aM.\

upfokte ock vårkeligen 1498 fjovåg til fjelf-
Va Oft-Indsen. CRIST. COJ.UMBUS, en från ung-
domen tiiofvad Genuefifk Ijoman, hade hg
bekant,at främmande träd och kroppar un-

derftundom med vådan kaflas up på Azori-

Ike och Canarie- oarne, foregifves ocklå på

i) C harl evoi xDefcrip.
de la nouv. France: Sami.

heuer Reif tb. 1. J. 146.
k) David Powel i fm

Hill. of WalesJdgev\at

hroderne hlef•

vo oenfe om arfvet ,
läm-

nat fm del och Jakt ljc~
ka på Jajvet.
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Madera hafva tråflfat en Spanjor alph. san-

CHE2
,

fom berättat fig fedt land långe i vå-

fter. Han foll då på den tanken, at upfoka
dylikt land, eller åtminftone at komma ti! Ofi>

Indien genom en refa ät våder. Han årbod

forgåfves fin tjänft åt fina landsman och an-

dra ftater
,

tils omfieter den tiitagfna Drotn.

ISabella i Spanien låt utrufta honom med

3 (kepp. Delia gingo ur ifrån Palos 1492,
hundrade dagar forJupo fCOLUMBUS fjelf bör-

jade mifströfb om fullbordan af fitt ändamål,
måfte den 9 0&. lofva den knorrande

befårningen at vånda om, i fall intet fåkert

hopp vore efter 3 dygn. Den 11 kl. Xcm

aftonen blef en eld fedd, och icke långt ef-
ter 6n Guanahani

,
fom kallades S. Salvador

,

emedan hon frålfte columbus från båtsmån-

nernas hot. La Conception ,
cuha

, Hifpaniola,
Tortua

,
med fl. Antiller blefvo fedan uptdekte,

innan han våndc om. På tredje refan 1498
fant han Paria uti Terra firma /). En Flo-

ren tinilk köpman aMERICUS VESPUTIUS gjor-
de ilraxt håretter flera refor til detta land,
fom i början kallades VafWndien, men feder-

l) Ehuru Columbus]
i uptäckt N. ver Iden ocb\
hemförde fkeppsladdnin-

gar med guld , filfver
och ädla fienar

, få blef
han dock under j.:de re-

fan fängflad och ankla-

gad, Jdfom den der velat

| uphafva lig til regent i

| America : han frikändes
! väl jedan i Spanien,

men

häftade af forg i enfjul-
dom Aom jiraxt efter el-

ler /jo 6 tog lifvet af
honom.
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mera allmånneligen fådt namn efter honom s»),
Ånnu hade dock ingen Jeglat rundt omkring
jorden. HERNAND MAGAGLIaNS, gemenligcp
JpERDIN. MaGELLaN kallad, e,n mycket för»

faren Portugififk f joman, fom hederhgen tjånt
uti Indien, och varit på Moluckerne med fm

flägtinge SERRANO, blef mifsnågd med Ko-

nung EMANUEL och årbod Kejf. carl v, at

(lita tviften med Portugiferne om Krydd-oar-
ne. Påfven ALEXaNDER VI hade tagit fig den

myndighet, at (kånka Spanien ak hvad fom

låg väfier om 3 1 raiddags-kretfen, och det

fom var på offra fidan åt Portugiferne. MA-

GELLAN visffe, at America fiuttade af uti SW,
fom Africa uti SO, formodade derfore åf-

yen under den forra finna en fri fjo. Någre

tro ock, at han uti Poreugififka archiver på
charta, af en Niirnbergare Märten Behaim,

fedt et fund utfått. Ehuru nu härmed häng-

de tilhopa, få hoppades han genom en refa

åt våfter kunna komma til tviffe-platfen, och

derigenom ådagalägga Spaniorernes rått til

den famma. d
f

10 Aug. gick han ifrån

Sevilla med j fleepp, kom in i fUlia hafvet

ni) Befkrifniug om A-

rnerici 2 fbrfta refor fi-

ra tryckte pfi latin in

fol. i Frank}. Se Theod.

de Brys Samling, part,

10. Original hefkrifnin-

gen öfver de 2 fifta var

på fpanjka ,
mm åfver-

fattes pfi latin ocb ut-

kom i Bafel: pfi Itali-

enfka utgafs den ijjo i

Venedig, Se Ramufios

Samling. Et utdrag pfi
latin finnes i n:te delen

af Brys Afiatifka Refor .
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spo d. 28 Nov„ och, ehuru han fjelf blef i-

Jijålflagen, då han fåcktade för fin bundsför-

vant, Konungen på 6n Cebu, en af Philip-

pinerne, d. 2,6 Apr. 1521, kom dock fkep-
pet Viftoria, lom fort honom, lyckeiigen til-

baka, gick in uti hamnen S. Lucar d. 7 Sept„

1522, ledan det på 1124 dagar feglat jorden

omkring*, och blef til årajnnelfe i Sevilla up-

hilfat h). Sedermera halva åtlkillige gjort det

fatnma, FRANZ DRaKE tilbringade på vågen
1051 dagar, från d, 13 Dec, 1577, då han

med 5 jlkepp utgick frän Plymouth, til d. 3

Nov. 15800); Äng. Ridd. THOMAS CANDISW

779, frän d. 21 Jul. 1586 til d. 9 Sept. 158R,

han utgi.k med 3 egna Kapare Ikepp, plun-

n) Alda berättelfen om j
denna fegling gaf Ant. j
Pigafetta, en Rbodifk
Ridd

n
fomJjelf var med:

den finnes i Ramulios

famling tom. 1. Venedig

Ifjp. i fol. Vid hemkom*

ften gjorde ock Kejf
Carl V:s Se creterare

Maximilian en berättel-

fe pä tyfka , fom flicka-
des til Card. af Saltz-

burg: deraffinnes latinfk

hfverfätmng i Bafelfka ,

och italienfk i Ramufi-
fka Jamlingen.

o)Vid bemkomften fpi ■

fade Drotn. Elifabeth

på hans fkepp
,

Felikan

kallat
, gjorde honom til

Riddare och lät upfåtta

fkeppet med hedrande pQ-

fknjt i Deptjord. Dra-

ke bkf under Hawkins

olyckliga reja Ja forbi-
trad öfver Spaniorernes
grymhet i Mexicanfka
viken

,
at han i all fin

tid Jokte at hamnas. Han

bragte jörfl ijgo til Eu-

ropa Potatoes
, fom växa

vildt i Potofifka bergs-

lagen och tjena der til

brod.



drade Payta och återkom med et enda 5 Tlol-

låndika Amiralen OLIVER van noort 1150

frän d.sjal. I*9B til d. 26 Aug. 1601, han gick
från Roterdam med 4 ock kom hem med 1

fkepp. SIMON DESCORDES med Gap. VON VE.

ERT gjorde kringféglingen på inemot 3 år
s

han gick ut 15987 Amiral GEORG SPILKERG

utgick med 6 Ikopp ifrän Zeland d, 8 Aug.

1614 oc h återkom meds, d. 11 Jul. 1617/;);
WILHELM CORNELIUS SCHOUTEN och JACOB

LE MAIRE' på 749 dagar, ifrån 1615 til 1617,

men gingo ej fom alle de föregående geno.ll

Magellans fund, utan genom det då fundna

Le Maires q). Samma nya våg togo deras

p) Frcsfidcnten de

Brofles Hifoire des Na-

vigations aux terres au

Jlrales.

q) General
- Staterne,

då de fågo handels (all-

(kap forökas , gjorde af
alla et med exclufiv fri-
het. Is, le Maire fom var

en Jlug handlande
,

men

ej ledamot afCompagniet,
kom ofverens meden flic-

kelig Sjbman W. Schou-

ten, at föka ny våg til

Indien
,

och hoppades der-

igenom eludera privile-

gium: penningar famla-
des under fbrevåndning
at. fbka nya länder i S.

Brower blef en interes-

fent. Skeppet kallades

Endrigtighet
,

fom ut-

Texeln d. tp Jun*

16ij ,
med jackten Horn

y

fom ledan under lagning
på Patagon -ku den kom

i hrand. Prinfen af Nas-

/au gaf dem bpit hef
y

dock utan intrång for

compagniet. Sonen ]ac.
le Ma:re gick med och

kallas Prccfedus. i Ja-
catra [nu Batavia) con-

fifcerades fkeppet , Spil-
berg hemflrde Schcm-

ten fången, men le Mai»

re dog på vågen.
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LandsmSn Amir. ja c. eremita och johan

Hugo SCHAPPENHAM med xi fkepp, ifrån 1623

til 1626, men bägge dogo pä vägen. BROU-

WER kringfeglade jorden 1679; Ångelfka Ca-

pit. COWLEY ifrän 1683 di >686 i den bekan.

te WILH. DAMPIER, förfla gången ifrån 1683
tii 1691, och den andra i foljc med woo-

DES ROGER från 1708 til 1711 , bagge gånger-
na togs vågen öder om Staters lanclet; beau-

CHESNE 1 699. CLIPPERTON och SHELVOKE gin»
go 1719 ifrån Ängland och äterkommo 1722.
Ifrån 1721 til 1723 gjorde en hållåndfk flot-

ta under ROGGEWJN ;
frän

1740 til 1744 en

Ange fk under Amir. GEORG ANSONjfrån 1764
til 1766 BYRON med 4 fartyg; från 1766 til

176 R WallaCE med 2; från 1766 til X769 DR

EOUGAINVILLE med 2,och nyligaft från 1768
til 1771 Cap. cOOK, denna kring-feg ling. LA

BaRBINAIS LE GENTIL for
1714 från Frank-

rike at handla pä Peruvianfka kuften, fegla-
de fedan til China, diojde der 1 år och kom

tilbaka 1718 q).> Men af alla har ingen på
mindre tid fulländat refan, än en Skotfk ka-

pare PEACHOX
, nemligen pä 240 dagar r) ,Nea-

poliranfka jurisDoctorn GEMELLI CARRERI tog
en annan våg, neml. 1693 dl Surate, få fil

Goa, China, Manilla, Acapulco, Mexico, Ve-

ra Crux, Havana
,
Cadix, for fedan öfver Py-

reneerne och kom 1698 tii Neapel igen s).

q) Jämj. följ. § i

fynnerhet 27 och 29.

r) Journ. Etr. JluiU.
i7,jrE Det låter nä/ian o-

troligt.

s) Se hans res-lefkrif-

ning, Jom pä flera fpråk
är bjverfatt.



12. Grånforna af bekanta fafla länder
,

fbrii

efter hand genom de nänoda eller andra re-

for blifvst kände, tkola nu korteligen omta-

las. Deras tkapnad och läge inhämtas båtl

genom en jord-globs påfeende men deras

allmännare betkaflfenhét, och efter hvad an-

ledning de der bora läggas, Ikall i ordning
nu anmärkas t)

Om Norrfka kuflerna fås ttplysning af Gap.
O. A. WaNGENSTEENS charta,fbm 1761 utkom*
och åtminftone af hiftils bekanta är den båtta*
ehuru til dcfs fullkomlighet ånnu behofvas åt-

Ikilliga obfervationer, ifynnerhet hvad orternas

långd beträffar och komma Hr. hells härvid

vål til pafs.

Detta Rikets fträhder åro merendels bräm

te och ftele klippor, fom gå uti mångfaldi-
ga mindre bukter, hvarigenom en flor mängd
fraå vikar upkomma. Klipporne åro hogé
och lämna på gantka tå hållen Jåglåntare fålt

irnellan tig. J.mot dem åro de Svenfké och

ofrige kring Oflerjjon belågne kutter at anfej
fbm mer eller mindre långfluttande, i fyn-
nerhet Öfierbotten, finland, Eflland och Cur-

land. Hela Tytka vallen år merendels flak

och lik Skåne.

Hvad Svenfka kuflernas låge omkring
Öhertjön angår, (a kan det inhämtas af K.

Landtmäteri Contoirets 1747 utgifha Gene-

t') Bellins Atlas ma-

ritime beflår af j volu-

mer i 4, famt innebal-

ler inemot 600 chartor hf*
ner hekanta kufitr i allA

nerIde nes delar.

30
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fal charta öfver Sverige, famf de tid efter

ännan utkomne fpecial-chanor öfver Skåne,

Södermanland, Målaren och Finfka viken a);
tuen i anfeende til Tyfkland är Prof mayers

cruifkä charta, föm 1750 utkom ifrån Ho-

fnanfka vårkHaden,påliteligaH, fenåre aftrono-

rnifke obferVationef gifva dock få vid defsä,
fom de fiåHe andre anledning til föfbåtringar.

Strander na af Danmark, jutl/md,
Hol-

land och Frankriks åro på ds flå Ha Hållen lå-

ga ,
men Gällicien uti Spanien, och Portugal!,

hafva dem hög 3;
Öfver Danmark gjorde

JOH. MEYER under CHRISTIAN IV en charta,
hviiken federmera af Homanfka arfvingarne
blifvit forbåtrad, men af hittils utkomna år

FontoppidaNS den haHa x). Vid Hollands
,

ocn oiriga til WåHerhafvet Hotande lånders

ku Her, år den på Grefve maUREPAS befallning
litedna charta ofver våHer hafvet ibland de

båita, Frankrike år af alla Europeifka låndef
aldrabåft afmårt genom åtfkillige Ledamöter

af Vet Academien, h vadan ock derofver
finnas de fulikomiigaHe chartor: vid Spanien
kan den nyadc Homans brukas, utom ofvan-

nåmda. Ofver Portugall har Rizzi ZANNONI

enligt Geometriika raätninger, farrit qodins,

med fl. aHronomifka obfervationer, gjordt
en ny charta, fom 1763 af lattrc blef i 3

blad Hucken uti Paris*

u) Se Herr Öfver Di-

'eSl. Faggots två pre ti'

iis - tal om Sv. Geogra-

phten i
bålne uti Vet. A*

cad. 1747 ocb 1160.

x ) Theatrum Dåntas*
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Kofteraa kring medelhafvet utreder dem

charta, f0m'1737 pä Grefve maUrepas be-*

fällning derofver utgafs y). DE chaßEßt har

fedan härvid upgifvit åtfkiiiiga forbåcringar *).
Norra ftraoderne kring detta haf åro gemen*

ligen hoga, famt i fynnerhet de Italienfke

kantade med marmor och andra flenflag, (ä

at de på afflånd fe ut, fom en myckenhet o-

lika Marmor-pelare.

13. Norra kufterna af /Ifricn åro lågre
ån de motfvarande Europeifka. Nåflan hela

redden från Cap rnond til floden Volta på
Guinea -kuften år några mil up i landet flak,

men längre in börja bufkar och berg vila

flg. Ja, man fkall vid Acra uti klart våder

kunna fe tre rader berg, af hvilka hvardera

år defs högre, ju längre ifrän nåmde ort a\

Härifrån år kuften merendels bergaktig til

och nå andra fidan om G. H. udden.

Hvad ftrandernas låge beträffar, iå åro

D’ANVILLES ocb DELLINS chartor ofver Africa

de iåkcaile: Guinea kuften kan råttas efter

ROMERS anledning a), G. H. udden efter Hrr

DE LA CAILLES aftronomiika obfervationer,

y ) Grunderna hvar

uppa denna charta pår-

fdrdigades, fes uti ob~

fervations fur la Conftru-
Bion de la nouveUe car-

te de la Mediterranée
,

drefjce au depot des Plans

de la Marins par ordre

ie Mer le Comte deMau*

repas, nn *757,

a ) Mem. ie /’ Acai,

de Paris r~j66.

a
' Tilfot ladelig ef~

terretning om KyflenGui-
nen ved Lud. Ferdinand

Romer,



©cb få vidare l). Utförligare underfåkning
ioch granikning i detta åmoe fkulle hår bort-

taga alt tor mycket ruco. •

14. Det har inni lenare tider varit en

lomtviltad fak imellan Geographerne, om A-

ften hänger tilbopa med America, eller ej. De

åldre Geographer, iom ger. MERCATOR och

.ABR. ORTELIUS
,

hvilke arbetade emot flutet

at 1500-talet, trodde redan, at Ishafvet me-

Idelfl et fand, Åaian kallat, hade gemenfkap
itned dec haf, lom omgaf Aficns öflra kulter,
■forrnodeiigen i flod af D’ACOSTAS, eller kan-

;lke ån åldre underråeteifer, fom ej kommit

itil ofs. Namnet Anian år uran tvifvd tagit
af et IS kallat rike, (om på hans och deras

chartor teknas vid Americanlka kulten, på an-

Idra fidan om fundet. Flere och åf/en åldre

anledningar fkola iångre frara omtalas c),
limedlertid ar frågan med vifshet åtgjord föc

icner ån 120 år tiibaka, ehuru kunfkap derom

ej biifvit upletad förr
s ån på trettio-talet uti

iinårvaraode åra hundrade. Man började re-

idan 1636, at ifrån Staden Jakuzk (egla utmed

ftranderna afls-hafven Floderna Jana, In-

b) Jämfur öhferva-
tions Jur la Carte de Po-

cean Occidental
, drejfée

par ordre de M:r leCom *

te åt Maurepas 1142;
■ohferv, fur la Carte de

tocean oriental
y

drejjee
£fc. q4O; Remarques fur

la Carte reduite des Par*

ties connues du Glohe ter*

veftre+ dretjée au depot
desCartety Plans cf Jour*
mur de la marine ifc*

par Mr
.

Bellin

c) /. 23.
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digirka, Alafea och Kolyma blefvo efter hand

uptåckte, hvilket lockade til flere förfök, i fyti-
nerhet åilundade man kånna floden

fom genom ct oredigt ryckte var til namnet

bekant, och troddes åfven hafva utlopp i Is-

hafvet. Åtikillige mifslyckade tilbud förmåd-

de ej at göra snflaget om intet, man fam-

lade nya krafter, och omfldér hant en Kos»

fak SIMON DESCHNEW 1648 förbi Tfchuckt-

fchi nos. Hans fartyg drefs fedan omkring
i fjön td October manad, dådet kaftades e-

mot faffa landet vid floden Olutora, tlmme-

lig långt föder om Anadirs mynning d). Så-

ledes år ingen tvifvel, at ju G. och H. Ved-

den äro fkiide ifrån hvarandra, hvarpå mati

ockfä åger nyare bevis, ty 1764 gick et Rylké
handels-fartyg ut ifrån Kolyma ftrommen $

fegladc förbi Tfchuktfchi nos vid 74 graders

bredd, och gick fedan 10 gr. åt föder, hva-

råfl funnos bebodde öar, fom kallas Aleyut«?;;-

Det öfriga af Ishafvets ftrander år jåm-
vål på Kejferlig Ryfk befallnirtg underlökf.

Lieut. MURAWIEW fegladc 1734 från Archan-

gel, men hant ej förr ån efter fyra år til

Obs hafsvik. Vid famma tid forfékte Lieut.

d) Da H:r ]. F. Mul-

ler ( en af det larda Sätt•

fkap
,

fom 1133 [ändes ut

underjåka Siberien ), kom

til fakuzk , fant han i

Stadens nrchiv handlin-

gar angående deffa refor.

, Se hans Samlung Rufft-
\jcher Gefchichte, tredje
\handet i:a 2:a och 3:6

Rycket.

e) Sv.Påfl-'tidn. qdji
n. 22.
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ftwziN at komma ifrån Ob til jenifeyi och

hindrades åfven anda til 1738. Ifrån Jenifey
iil Lena lyckades det åldeles intet Ijoledes >

Utan Lieut. laptiew rhålté följa kullen åt

iil larids 1738? raen från Löna til Indigirkå
feglade han 1739, och året dsrpå til Koly-

ma fy,
...

Kanitfchatka vaf redan i6po af ryckte bé-

kant i Jakuzk, hvadän Isbrand ibES uti fin

Chmefilka res-belkrifning kunnat nårrtna och

på fin charta teknä denhå half- d 5655 Iked-

dö forlta tåg til at underkufva landet, och

1766 hunno Ryflårna anda dl fodrade fpk-
ien deraf /),

Belkaftenbeteh af Äfiatifka kulterha ärb=

lika; målfädelen årp dock låga s
i fynnérhet

;kring China, Siamlkä viken, Malacca, Ben-

ijgalilka viken och Coromandef Låget af dé

ißylka låndérnå utftakar Atlas Rufficus g) \ dö

jförbatringär böra dock mårkas, forn finnäs

på H;r Muilérs charta afår 1758 h), Hvad

f) Muller ä, ft. Jid.
iqj 15% 72-3)4. Jämrl-
fÖr $. 23.

g) Ryfkä Atlas ut-

kom /‘74J, heflående af
■£fi general och ip Jped-
al chdridr.

h) Noiiv. cdrie des

Decouvertes faites par
des vaijfeaux Ruffens
Mux coies inconnues de

iJ

Ametique Septentno-
fiåle avec les pdis adja-
cents: drejjée fur des me-

moires authentiques de

mix
> qui oni affifU a

ces decouvertes & fur d'

mtres comoiffances ,
doni

on 'rend raifon dans une

niemoire fepare. Denna

utkom fårfl i Petersburg
qSf) ’ 6C& fidan I7jgs
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fom börer til China kan fes hos nu haide,
foni visferligen icke år utan fel, ehuru hsttils

lå vida man ved, den hålla i). Det öfriga
kan inhämtas af d*anvulfs charta ky.

-15. America år ä an leende nl fm on.lcets

och utftråckning åt löder öfver alp, utftakad,

men icke (a emot norra polen. Oftra eiier

Gamla Grånhmd bkf förft uptåckt /), dock är

det ånnu obekant huru långe denna kull, går

åt norr, hvilken man endafl känner til 79

f
raders bredd, och det ändock ganlka ofuH-

omligt. Af oorrlka nybygget, iora der bhf-

vit anlagt, borttog den lä kallade Svarta dö-

den Iförre delen 1348: Inkomften af Grön-

låndika handeln blef ock auflagen til raftel-

pänningar for Drotningen i Norrige, laa.t

vid lils-ftraff förbudit, at utan tilflånd refa

dit, lå at 3 Ikeppare, fom varit dår 13893
målte frålfa fig med ed, och bedyra, at de

genom våderdrilt blifvit nödgade dit anlän-

da, Alt detta gjorde, at G. Grönland om-

fider kom uti förgåtenhet. Konung Christian

111 låt förgäfves föka det, och frigal fcdan

denna fart för hvar och en. FREDRIC II ut-

lände MAGNUS HENNINGSEN 1578, han låg
landet, men kunde ej för is komma derintil.

MÅRTEN FROBISHER Ikickades vål åt lamma

vied ndgon jårhdtring,
Om denna mera iäagre
fram i (f. 23.

i ) Defcnpt. de la

Chine.

k ) Cnrte de P Ajte ,

premiers feconde par-

tie; publiée 1732,

0 jT. 10.

36 Om bekant



faft Land, 37

nejd, at föka våg til Oft-Indien. Han feg-
la e hån Biackwali d. 15 Jun. 1576 med z

fkepp och x galiere; efter 1 månad omvånde

ena Ikcpptt, men Capitaine fonfatte refan,

gick imellan 2 6ar och kallade fundet efter

pg ,
han gick vidare ånda til 63 gr. 8 min,,

rv;en fom 5 i land fatce båtsman ej åtcrkom-

mo, beHots at vånda oro; d. 26 Aug. gick
han if ån ön, der folket förlorades, fårat an-

lände tii Yarmuth d. 1 Och, hemförande en

fångad Grönländare och en fvart flenart, hvil-

ken af flump utfått för- eld och fedan för åd-

ra vilade glånfande korn, föm af guldfmc-
dcr förlåkrades vara guld. Detta gaf anled-

ning til andra refan. Frobisher afleglade d.

|i Maj 1577 med 0 fartyg, anlände d. j$

Jul. til det etter honom nåmcia fund, kallade

den ena kanten Elifabeths-udde ,
fökte för-

gäfve* dem,fom förra gången förlorades,fam-
lade några Centner förment guldmalm (fom f@-

'dermeia fants oduglig) fångade en Vilde och

Vildfka, gick d, 24 Ang. under fegel och kom

hem d. 17 Sept. Drotn. elisabeth kallade fjelf
det nu befökta land för Meta incognita, famt

låt utrufta 15 fkepp, at öfverföra 120 perfo-
ner til et nybygge; 3 Ikepp fkulle til defs få-

kerhet ligga på kuffen. Frobisher förärades

limed en guldked, affeglade d. 31 Maj 1578,
vid Meta incognita upkom fådan florm ,at far-

tyget fom hade måfla byggnings-åmnena for-

igicks, hår kunde fåledes ingen ting företagas,
man fant ej eller hvarkenFrobishers fund eller

guld - grufvan, utan måfle efter fyära mot-
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gångar ufan förrättade Ster la?ida |
Ångland vid September månads f|ut tu). Man

Iger ängen utförlig fiunfkap qm defia refor,
ty utom det efter honom nåmda fund vid 6$
gr. g min. är näftan ingen orts bredd upgifveiio
ja,fjelfva fundet tros nu åfven förlorat, ty
Danfke Miffionarien ECJEDE berättar fig hafva

forgåfves fpkt det 1723, men eodaft til 60 gq§
bredd, han har ejelier derom kunnat få minfta

underr|ttflfe af invånarena nf Formodeii-

gen år det med is fylt, eller ock oriktigt ut-

llakat. HUDSON böd til under fin forfia re-

fa 1607, at i NW gå förbi Grönland, i tan-

ka at komma ned genomr Davis fund, meq
forföket mifslyckades 0), Nu för tiden tyc-

kes efter sll anledning G. Grönland vara top

js, aldeles otilgångeligt.
Wåftra kufien eller Nya Grönland uptåck-

fes af joh. DavlS 1585 5
och beficktigades af

honom anda til 64 gf;s bredd, famt under

tredje refan ånqu g gr, mer i norr; men vi-

ken, fom Davis fund leder til, bår namn af

BAFFINE
,

fom underfökte den 1615. Hud»

föns vik fkall förft vara. funnen af någre Fram

fofer 1504, och kallades då Baie du Nord ek

Jer B. Francoifc f), men fom hudson 161 Q

m) Se H, Ellis Foy. to

Huåfhns hay. I Foy au

Nord T. vi herftttasßidd,

Frobishers refor något
snorlunda. Han dog 1594

sf hleffurer, undfångne
vid Brefts drbfring.

n) Det gamle Gr&n~

lands perluftration
, c. 1,

o) Sami. Neuer Rei~

fen ,
th. l.Jid. 2g.

p) Bellin
5 Remarques

fur la Carte de t Åms*
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nogare utforfkade den
,

och omkeligen der

omkom, få behåller både fundet och viken

hans namn q ).

Det år uti nys oratalta neid, fom man

med få mycken jfver fokt genomfart i NIV

til Oft -
Indien. Ifrån.Ångland udåndes redan

uti Konung HENRIC Vlhs tid en Venethner

]OH. CABOTj h vilken tyckes varit ända vid

'Florida. Sedermera åro ätficiliige tilbud gjor-

de, dels pä regeringens, dels på enfkiltas käfb-

nad, Ridd. FRQBISHER anftålte 3 refor, ifrån

1576 til 1578; Gap. joh. DaviS åfven 3 ,
i-

frårj 1585 til 1587; Cap. JaC. LANCASTER en

2600; Cap. GEORG WEYMOUTH 1637; Gan.

HENRIC HUDSON 1607, 1608 och l6to; Ridd.

JOH. BUTTON 16x2; Gap. GIBBONS 1614; lamt

:Cap. KOB. BYLOT 1615 och x6i6, hvars flyrman
var den bekante WILH. BAFFINE. Samma år

iikickades Cap. j. MUNK ifrån Danmark af CHRI-

STIAN IV. Nåfta fårf6k ifrån Ångland fked-

:de år 1631, då Capitainerne LUC. FOX och

JACOB v. BRISTOL utlupo. Sedan vilade det-

ta forflag anda til 1742,
då Cap, MIDDLETON

befor be!a våflra kuften af Hudlons vik, lamt

uptåckte Wagers och Reouls -
yikarne, fundet

rique Sept, 77jj. [id. 7.

q) Cap. Henr. Hud-|

fon var en gav[ha för-

faren jjhman , men hlef
under fin tredje refa på*
et harhariflit fått aj he-

jåtningen fatt i land
,

der han förmodeligen an-

tingen hungrat til do Is
■,

eller af invånarns blif'
vit ihjålflagen, Sami N.

Reif thl 1. Jid. 57. Han

hav ock feglat iHollåndjk

tjånfl.



Erozen ra. ra. hvllket alt ånnu nogare un-

derföktes af 2 fkepp 1746 och 1747 r).
Oaktat hufvudåndamålet bilfils ej vunnit

fullbordan, få bafva dock deflå refor ej varit u-

tan nytta, i fynnerhet for Geographien, ja H:r

ELLIS, fom var medCap.FRAN. SMITH flfta gån-

gen, påfiar ånnu genomfartens möjlighet. Han

grundar flg hufvudlåkeligen derpå, at floden

altid år flörre uti Hudfons vik, ån uti defs

fund, famt fkillnaden florre, ju långre i norr,

hvadan denna flod ej kan komma ifrån At-

iantifka hafvct. Defsutom kommer floden

f.Sn norra kanten och ökes af dsfs våder.

Af Welcome, eller den del af Hudfons vik,
foro ligger norr om Marmor-Öi, år fri från

ss, då lödra delen deraf öfverhopas, tror han

komma af flarka drömmar från et nårgrån-
fande haf, och utom dylik gemenfkap för-

menas Wekome omöjeligen kunna hafva få

ialt och klart vatten, fom der befinnes sf

En del af defla grunder tyckas vroa nog be>

tydande, men fom de rent ut nekas af andre,
fom voro med honom i följe t), få kan ån-

nu ingen ting med vifshet deruppå bygzas.
Chefterhelds öpning och Repuls - viken åra

imediettid de ftållen, fom ellis mifstänker

ccb eror förfl böra utforfkas. För några år

r ) Sami. N. Reif. tb /.

s) A Voyage to Hud-

Jon's Bay <Sc. hy Hen-

ry Eilis Secl. 111,

t) An accQunt of a

Voyage for the discove-

ty of a Nortb-JVefi pas-

fage ilc. hy the Clerk of
the Calijornia ,

vol. IJ,

fid,
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Ifedan berättades åfven, at en féglande lycke*
iligen kommit utur Stora hafvet in i Hudlons

Vik, lamt vore lyfTelfatt med fm Refebelkrif-

nings utgifvande i London «), men fedcr-

itnera har cerom icke något mera bhfvit mig
bekant, ån at han heter CLYNY, at han ver-

keligen i Repals-viken funnit en genomfart,
lamt derom låtit trycka cn beråttelfe 1769 x).
Annars Ikall ock Angelika regeringen förut

'fogat anltalt til genomfartens upfökande land-

'Vagcny), i fali en dylik finnes.

De långre i foder belägna delar af Arne-

ricas ölfra lida åro på olika rider upråckte*
Det år förut nåmnt, ar CABOT 1497 ledt itran-

derna ända til Florida: 1506 gjorde Franfo-

|fen Jean DENIS en charta éfver S. Lauren-

tii vik, och handlade hans landsman der le-

dan årligen. 1524 lande Konung FRANCOIS I

en jean VBRazzaNl, lom följde (Iranden i-

från
34 graders bredd til 50, och 1552 an-

lände jean ribault til Carolina jmen Flori-

ida vardt forft
nogare underfökt af en Spa-

nior juan PONCE de leon a). Panama uptåck-
tes 151$, lamt Portobeilo 1502 af Arair.

CHR. COLUMBUS a). AMERICUS VESPUTIUS folj-

u) Se Sv. Päfttidn.

1768 n. sq.

x ) American Travel-

ler Lond. (/ i g.

y) Sv. Fäfttidn. /"jdj

n. s> 8. För ojrigt äro

ätfkiUige hukter och vi

kar har ännu ohejåkte
,

fom kan haft fes pä Sel-

lins charta til Tom.
LP 111 af Hift. Gen.

des Poy.
z) Bellin a. ft. ftd. 2a.

21. yS. SS. yj.

«)feUlloa Poy. de V

Åmericjiit tnerid. Tom. t.
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de under fin forfta refä 1497 fodra Amerl-

cas kud, ifrån 10 graders nordlig bredd di

Mexicanfka viken: 1599 hant han under an-

dra refan litet nedom Orenoks utlopp, dock

ej éfver linien
,

men ijoi efter grufveliga
dormar och rågn ånda til Brafilien vid 5 gr,

fudlig bredd: kuden var angenäm, tren be-

bodd af grymme månnifko-åtare. Hårpå fe-

glade han förbi Auguftins udde, hvaråd fol-

ket var mindre viidt, och 3 karlar följde god-
villigt med til Portugal), Tu år deretter be-

fokte han kuden vid 13 gr. S. br. och kalla-,

de redden Allhelgona-vik b). Det ofriga ihån

floden Janeiro til dels fodrade ånda b'ef bg-

b) Sedan Golumbus

gjordt Ja flora uptåckter
å/lundade Kon. Ferdi-

nand i Cnflilien ,
at gö-

ra förfåk ånnu längre i

S. Americus, från Flo-

rens, ärhöd fin tjanfi och

hlef med en liten flotta
under Alph. d’ Ojedas

befäl utfänd förHa gän-
gen 14ST] , famt återkom

aret derpä: 1499 Jegla-
de han åter ut med (f

fartyg och kom tilhaka

famma hufi. Hans får-

tjanfi Hej dock illa be-

Ihnt
,

hvadan kon. Ema-

nuel lät öfvertalä ho-

nom, at gå i Portugi-
fifk tjanfi ,

ban nffegla-
de då

1501
med 3 far-

tyg : i)O2 gjordes en ny
refa och gick ban då ån-

da til f2 gr. fbr:i fO3

företogs en reja til Ma-

lacca med 6 fkepp, men

[om Amiralens fartyg
flotte pä en liten b

,
for-

madeligen Afcenfion ,
och

Americus beordrades få-
ka hamn på on

,
dit le-

dan ej mer ån et enda

anlände, få nödgades han

efter § dagars väntan
,

at dermed gå til Arne*

nca.
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fen* genom magelean 1519 och ifao. A?

rqericas våftra fida år til ftörfta delen uptåckt
|fr|n fafta landet, och den förfta Europé, fom

jfåg Stora hafvet, var VASCO NUGUEZ DE BAL-

BOU, hvilken den 25 Sept. 15x3
från bergen

pä Dariens näs, fick det i ögna ilkte c). FER-

NAND CORTpz, ledan han underkufvadt N,

Spanien, fånde 2 fkepp, fom 1534 uptåckt®
S. Lucar pä Caiifornia, och öfriga
blefyo åren derpå befökte. Caiifornia hölls

ä början för en halfp d), men vid medlet af

fift förflutna hundrade tal anfågs den för kring-
fluten. Det fpregifves af någre, at den vid ji

gpaders bredd beftår af et nås, fom under

hög flod öfverfvåmmas, men, fedan

np både til fjös och lands rertdit, och alle»

fom fjelfve befarit iandet, icke en gäng nam-

na flik öfverfvåmning ,
fä år ingen tvifvel

pra defs fammanhang med fafta landet e),
©ch blef felet råttat af H;r de L’ i§h E I bör-

jan af närvarande åra hundrade f). Hr. BUACHE

har vål budit til
?

at federmpra förlika åldre

pch fenare chartor medelft det omtalta nå?

fet, men förnemligaft i grund af en los be-

råttelfe, fora ellis anförer efter en Hollån-

c) De Brolie a. [I.
Tom. I. fid. 13g.

d) Se Herreras, Mer-

cators, Blaeus, Bertil

och Ortelii cbartor, men

Wits, Sanfons, Nolins,
med fl. vifa Calijorma,

[om en ö.

(?) Lettres edifiantes

Tom,V; Htfl, Nat.Ef Civ,,

dela Callfornie, ofver-
jattfrän Angelfka, utkom

i Paris /7Ö7, 3. Tom. ig.

f) Se defs href til

Cafllni infört i Toy. m

Nord Tom. nh
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dare,(om lidit (keppsbrott vid California och

omlider kommit ifrån Portugal! til Ångiand,
Ridd. DRAKE förefatte hg under fm bekanta

fegling omkring jorden, at på hemvägen gå

St norra polen och loka pasTet Anian, i hvil-

ket han ock, enligt (in beråttelfe for Drotn.

Elisabeth, fraraleglade flera mil. Plan upråck-

te| 1579
land vid 42 och 3g gr. n. br

,
kal-

lande det Nya Albion, för hna hvita klip-

pors (kuld, och emedan Angland fordom bu-

rit namn af Albion. Här ville in våmrne gö-

ra honom til (in Konung, men kölden tvin-

gade honom, at fnart ofvergifva dem

taga vågen åt Moluckerne.

Långre i norr år det ännu ovisft, huru

långt och bvartut Americanika kuften på den-

na hdan ftråcker hg ,
och hvad derom med

mindre fåkerhet föregifves, uttores uti tred-

je Capidet, der ock Rydarnes uptåckter at

denna kant (kola omtalas.

Efter få många nva refor var petß. a-

FIANUS en ibland de for(ta, lom utgalen al-

mån cbajta ofver G. och N. verlden 1584»

dock ej fullkomligare, ån at America fore«

flåltes fkild i z oar g), hvilka dock funnos

(ammanhångande, när man iraellan dem (åk-

te komma fram år Oft-Indien, Til nårmare

kännedom af denna verlds-dels lågc kunna

D’ anvilles chartor låggas til grund b), hvil-

rique Septpubheé q/j.6;

de /’ A mer. mrid. publik
(é

g) P. Apiani Cosmo

ernpbia.
3, i

b) Carte de /’ Ame-

44 Om bekant



ka, bvad norra och olra delen betråffar
,

■böra jåmnföras med MICHELLS t), och i fyn-
nerhet BELLINS nyafle anledningar k). Vid

födra America åro af Herrar de la conda-

MINES och ULLOA, lamt flere, förbåtringar
gjorde. Don g. Juan, och A. ulloa hafva

ock, efter en for dem trolig gifTning, åndrat

åldre chartor, dragande våilra kulten i NO

och SW från Cap Corle til Chiloé, rnen Ridd.

■NARHOROUGH, fom 165,2 följde kullen ifrån
fundet ånda tii fioden Baldiva, fåger uttryc-
keligen, at N endaft afvikande

fgr.
åt O. Om for öfrigt ulloaS charta varit

refa flott pä land, Acapuico och defs gran-

Ikap bor enligt Aftronomilk obfervation dra-

gas mer åt våder, ån det förut teknats.
American (ka flvandernas befkaffenbet år

ganlka olika. Från CaJifornia di höga Jan-

det Guatimala i Mexico år mail lågt. Chili

och Magelians fund hafva Ikarpa Bränder.

Kring Guiana och Surinam år god ankar-

grund. Caracos år bogt, men ledan år lågt

* i) A map of the Bri-

tisb and Frencb Domi-

nious in North America

vttb the Roa ds
, diftan-

ces
,

limits and extent

of the Settlements. Den

utkom i London r/jjpå
8 mperial blad

,
och å-

ret derpå en copia i Ra-

ris af Le Rougc.

k) Cartes de l Åme-

rique Sept. Jjjj.

/) Sami. N. ReiJ. th.

II ; Foy. de l 1 yltner,
merid.; De Brofle a.fl.;
Hift. CJen.dts Foy.j Bou-

gainvilles Foy. autour

du mande.
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ända til S, Marta. Derifrån forbi Carthajjé-
ha och Portobelo, utmed Honduras kuileti
och Campeché-viken år mail lågt. Pendyl»
vanien har låga ilrander, befiåendö af nii

hvit fand m). Sedan börja ikarpäfe kuflér*
fom hlfåga ä!t mer och mer åt norr, fä at dö

uti Hudlbns och Bäffins vikar ikola vara råte

hafkeiige n), fårat kring Grönland iynas män-

?a
md uti f j 6n

5
fäfora Pc iarnraänhang af

jållar, like deKorrika, dock alddes utan tråd;

roåriga djupä fjordar gä in i landet
j åfitért

ibm vid Norrige, rnén dåiderne åro ej få

bevuxne med grås; Utomkring ligga män«

ge fmå oar o);

ANDRA CAPITLET.

Om Öar.

i6. I allmänhet plågar alt kringflutit länd

kallas Ö, men hår förflås dérmed egenteligeri
lädane med vatten omgifne flycken af det

torra, fom äro anfenligt mindre, ån någöd
af nu antagne verldehes delar. Dylika finnas

på vårt jordklot uti ganfka ftort och ånnd

obeftämt antal; De åro fins iméllan ganfka
Ikiljaktige i anfeende til fkapnad lå-

ge, ämne, urfprång och flera omftåndigheteri
Af dem fkola nu de måfkeligafle nåmnas $

och början göras vid vår närmafte pol. Jag

ni) Kalm Americ. Re.

fa Toni. 11. hd. 162.

ii) Sami. N. ReiJ. tb.

1. fid. / jy.
0) D. Cranz lefkrij •

ning om Grönland.
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Itallar i det följande dem flora, hvars yta går
til eller öfver logr. i quadrat, dem Jmå forrt

fej hinna til en
,

och de fom åro derimellan me-

delmåttiga; men til ac gifvaånnu tydeligare bef

giep härom
3

l'å jåmnföras de anfénligåré ined

Irland, Sardinien, eller andra bekante.

17. Novitja Zetnliq vet man nu med vifs*

het vara fkiid från fafta landet, Angelika Cap.
STEPH. burroucH uptåckte den, famt Naffau-

ika fundct eller Waigätz 1556, Is hindrade x 5&0

Angélsraånnerne ARTH. PETT odi C. JACRMäNj
ac vidare undecföka farten irhelkn henne och

landet, dock hafva omfider Ryflårnéj forri för-

ut år närhnt, på fift/örflutne tfettio tal feglat
ifrån Afchangel til Jenifey 0), hvadan fa!e-

des Jfelmerland aldeles forlvinner j hvilket

Prof. HaSIUS föregifver vafa uptåckt 1664 af

en Holiändfk Capitaine, '( fom gick norr om

■Ni Zemlia och förmodeligen i dimma ej kun-

nat fe fundet, kanfke det ock varit tilfrufit)
bch famrtianbinda denna6 rhcd Sibenen. 1594

och 1596 följde Hollåndarnc wiLH. BARENTZ

och jACi HEMSKERK vaflra, norra
*

famt fe-

dan den offra kurten åt ånda til en liten vik

under 7? gris bredd
,

der de tilbringade en

dödande vinter. Sedan de bår genom is mi-

ffaf fkepp och i öpen båt måfl flåpa fig fram

några xoo mil, imellan och på is, under åc-

fkillige anfall af hvita björnar, kommo de

omfider til Kola i Lappmarken och biefvo

ider af et Hollåndfkt fkepp uptagne p). Un*

o ) /. 14, famt Phil,
fr. n. 482. f. 423.

! p) Zorgdragers Grön-

ländif.Fijcherey frf n.q



derligt år, st Hollåndarne ej utgifvit 1664 års

refa, ej eller en af 1670,0 a rnan varit 100 rnii

orter om N, zemlia. F.raiilan denna ö och

fafta landet ligger en hel liten Bieloi kallad;

Ryfka Atias vifte forft denna öns rårta

fkapnad och iåge. Namnet fkaii på Byfka
betyda ny jord. För öfriet år landet ömke-

ligt, frarnalftrar bara mastar, och hyfer, en-

ligt WOODS beråttelfe, hård is 2 fot under den

cfre jordfkorpan q), Storleken år Stminflo-

ne lika med Ångiand -och Skotland tilhopa.
Island kallades forft Snö-iand af en (jo-»

röfvare naddok, fom 860 befökte den, och

4 Sr dcreftcr kom en Sveofk vtd namn gar-

dar dit, fora feglade deromkring och fane

det vat a en ö: efter bonom kallades det Gar-

darshoiro. Sjo rofvaren FLOKE,från Rogaland
eller Stavanger i Norrige, var den tredje, fona

dit anlånde. Han flåppte under ditreian ut

korpar, at finna ginarte vågen, och gaf det

ånnu brukeliga namn, i anledning af en an-

feniig raångd dref-is, fom fägs deromkring r),
PONTANUS anforer väl Påfv. gregorii iv:s bul-

la hvaruti ANGSGARIUS förordnades fil Ärke-

bifkop i Hamburg; den fl<all vara fkrifvea

år 835, farat omtala både Island och Grön-

land, i’åfom redan Chrirtne x), men pålite-
ligheten torde ej vara afgjord t).

q) Voy, au. Nord

tom. 11.

r) Torfasi H. N. T.

11. L. 2. c, 2,

s) Pontani Danfka
Htft.

tj hlåndfka Handlin-

gar gifva ej anledning
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Landet ar(karpt,och en ked hoga berg
igår deröfver itrån O til W, af hvilka en

del med ftåndig (no betackas, Defs yta år ej

tilfyllefl (å ftor, fom Angland och ”Skotland

eilfammans. Om Hecla feall talas långre fram.

N. HORREBOW har pä Kongl. befallning
beferifvit denna o, och deröfver förfärdigat
;en ny charta,(om 1753 utkom i Köpenhamn u).

Vid Norriges kuller finnes en otalig
mängd oar, hvaraf lomiige åro flera mil lår*

ga; men de flefle fina. Ibiand dem åro Lof-

oddens oar märkvärdige för Molko-flröm
#

hvarom mera pä fitt ftålle. Defsutom fkali

étver en million klippor med topparna fti-

:ga nägra famnar up ofver vattubrynet oefa.

igifva utfikt af lika mänga ftenpelare x\

Frisland namnes på åldre chartor en 6

ivid 6c~ gr. n. br„, famt mer i W ån Ifland,.

,Venetianerne nils och ant. ZENI, fom der-

emot ledo (keppsbrott på i goo-talet, bafva

iförft gjordt den bekant och befattat, ac der fan-

:r»its Chriftne invånare aldeles likeGrönSåndat*,

'KSgre tvifla nu om den år til,och andre bål-

ila den rent af för en dickt y). Saken tyckes
;ock ånnu vara oafgjord ,

ehuru FROBISHER be»

råttar fig fedt den 1576 den u Jun. och d.

tilfådan ålder, hvadan

lAngrira Jonas i Specim.
JJJ. och fl. tvifla om Gre-

gorii bullas ricktiga af-
Ikrift.

u) Zuvtrlåjlgt Nack-

ricbten von IJland\
x) Pontoppidans Nar*

riges Natur. Hift. Tom.
r

I. f. 106.

y ) Becman,
tirr. f. yj.
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i Sept, famt 1577
d.

4 jul. och 157 S d. 2®

Jun. z). Den beflår af deia,,men (no betåck-

ta klippor, och torde varit antingen en ud-

de eiier o, vid Grönlands kud. Den Ikattas

dorre ån Angland och Skotland ihop ,
famt

kallas af en del Weft-Frisland.

Ibland mindre oar i famma hnf befokte

Valfilkfångare fordom Jean Mayen. Far
•
harna

i

25 til antalet,åro bara klippor ined någon mat-

jord uppå, hvilka bletvo uptåckte uti Konung
HARALD HÅRFAGERS tid. LUCAS DEBES har öf-

ver dem ufgifvir en charta och befkrifning a).

Strom-o, den ftörda, år vid pafs 4 mil lång
och 1 bred. Hafvet har imellan Ibmliga af

dem en virflande rörelfe, fom långre fram

omtalas.

Sbetlandfke åarna aro 46, utom 40 holmar

och ,30 klippor, alla bergaktige och Ikoglo-
fe. Den Iförda, fom egenteligen kallas Shet*

land, år ofver 40 mil lång, famt på några
ftållen til 12 mil bred. Det år ej olikt, at

denna menas med de gamlas Thule, fom

PYTHEAS funnit bebodd och (åger ligga ö dags-
féglingar norr om Britannical vore, (om haft

berå(tar,der halfva året dag och halfva natt»

få kan dock ej Shetland vara Thule h).

Nårmaft intil Skotland ligga Ovcadernct
*

fom fkiljas deriftån medelft et farlige fond *

%) Voy au Nord. T.

VI och 11.

a] Ferroa referatet.

h) Strabo {fier. Geo»

gr. L. 1 f. 109.) och Pii
-

nius (H N. L. 2. c. *fj.)
gorct Iflnnd til dc gam-
las Tbuie

»
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kallat Pentland “Firth
,

lom år öfver 16 mil

långt och ha fparten få bredr. De åro 29 til

antalet, Ikarpa och khppiga c). Den ftörfla

kallas Pomona, år 17 mil lång och 4 til 6 i

bredden»

Anglcmd och Skntland utgöra tilfammatl

en flor 6 under namn af Stora Britannien,
hvaraf norra delen år neg bergaktig. Den

få kallade Canalen, fki jer henne ifrån Frank»

rike, och hinner e; tli 5 mils bredd på fma-

lälfe flåiiet. Stranderne på bagge fldor haf-

Va en rrår kvårdig ofverensdåmmelfe hela mi-

len nl läge och dunor. Klippan vid Dover

fvarar ock emot den fom ligger imelian Ca»

lais och Bouguér. Eågge åro at kalk och li-

ka Smnen. -Häraf flata nägre, at Angland och

Frankrike förr hängt tilfaraman, fora utförli-

gare feall omtalas, når dageliga förändringar-
ne på jordklotet underlökas.

I anfeende til ftorleken år denna o ibland

de mindre af förfla fiåcken
,

dock mer ån

dubbek fä flor fom Irland, hviiket ligger I

Vader deriftln. Deffe öars läge kan inhäm-

tas af BKLLINS chartor d). SorUngerna eller

Scilly-öarna Sro
145, ganfka fmå och för-

modeligcn de gamlas Ck filter ides eller Tenn-

oar. Lilla ön Man år for ffnyghandel bekant.

Un Ofterfjon finnas endaft imå oar, men

c) Flin ius raknnr dem

for 40, Orofius for 55.

d) Carte reduite des

JJles Bntamiques en F

femHes
, pnur fervir aa

vmjjaitx du Roi par M:r

BeJiin, 17/7.



en anfenlig mångd holmar uti fvenfka och

finlka fkårgårdarne.
Den lilla Hven uti Örefund år af TYCHO

BRAHES aftronomilka arbeten få betydande,
at Franfka Vet. Acart. lånde Herr piCCARD

1671, til at utftaka defs råita låge e). Herr

SCHENMARK har dock nyligen funnit, at

denna ort hittils varit lagd 5 min. för långe
åt öder f).

Seeland ligger imellan Örefund och Sto-

ra Balt, famt fy en imellan den lenare och

Lilla P-ålr.

Olaud och Gothland åro af H:r Arch. och

Ridd. v. UNisé befkrifne, famt chartor der-

ofver bifogade g).

Af de öfriga åro Bornholm
,

Åland
, Dag-

11, Oefél och Rygen de mårkeligafte.

Omkring Britannilka oarne, utmed ku-

ffen ifrån Brelf til Bordeaux, famt kring Span-
fka och Medelhafs fhanderna, åren mycken-
het fmä klippor uti vattubrynen. Uti nåmda

haf finnas ock foga andre ån fmå öar, fåfom

Mallorca och Minorca b ), hvilka Grekerne for-

dom kallade Bo!earides, at invånarenas färdig-
het at nytja flungor, Hit hora ock de Py-

e) Mem. de l’ Ac. a-

vantJon renouvdlement,

Tom. IV.

/)Kongt. V.A. Bandi.

L )*•
g) biands och Gotb*

lands Reja t 1-141.

/;) Lti Sami. N. Reif.
th. FBI finnes en utjår-
lig befkrifning och vy
cbarta ofver Minor ca

,

forfUtad uti' h ef, imd•

lan 1740 och <7^7.

52
Om öar.'



thyuffke ?’), hvaribland Ivica och Fcrmentera

åro förnämft, lamt Cotjica, hvilken eflliN

nyligen befkrifvit k), Malta och hela fsm-

lingen uti Archi pelagen eller iEgeifka
vet. Grefkn åarna delades af de gamle uti

Cyc’ades, fom lågo närmad omkring Delos,
och Sporades, fom derifrån voro mer afågs-
ne. De hafva gemenligen höga och bran-

ta ftrander, men åro annars ofullkomligen
kände, hvadan Gref mauREPaS charta ej kan

vara utan fel /). Sardinien och Sicilien åro

något ftörre, famt til iåget utffakade, iå vål

fom de ofrige, på den förut öfver Medeihaf-

Vet nämnde charta.

Til Europa råknas åfven Azorerne
,

fom

ock kallas de Flamifke, af brugg från Flan-

dern, fom forfl återfant deno. De åro nio,
sf hvika Santa Maria 1433 den 15 Aug. up-
tcåcktes och namngafs af GONSALO VELHO

CABRAL, en Portugis, fom 1444 d, g Maj åf-

ven påhittade S. Miguej. Terceira år ftord:

©ch var den tredje fom blef kand. De of-

i) Sd kallade af et

Jlags Täd, fom der ym-

nigt vhxer.

k) Defcription gengr.
£f hiftor. de /’ Jfle de

Corfe nvec les cartes de

Jesprovinces tf des plans
des golphes, ports &r

mouillages ,
Paris q6y

voUx zi f; den jårra

innehåller lefkrifmngar
och den Jenare 2J taflor.

/) Se obferv. fur Ja

Carte de l? Arcbipef
drefjée efc. r>2i. Detta

i äldre tider namnkun•

niga haf har Tourne»

fort och flere refanåi
hefhku
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rige åro S. Jorge, Graeiofa, Fayal, Pico,Fio«
res och Corvo, alle fmå och måffadelen be-

fläende af klippor. Någof långre åt 15der

ligga Porto Santo och den af fin ymniga iko g

namngitna Madeira
,

hvilke 1419 uptåcktes at

en Portugis JOAO GONZalves ZaRCo, Sifi>

nlnanda har en bergsrygg i oiler och väfter.

ig. Omkring Africa är et ganlka ringa
antal oar, och alla, utom en enda, (raå. li-

tar dem ligga de få kallade Lykliga ,
eller Ca-

narierne m), uti Atlantitka hafvet, mitt emot

Kejlaredomet Marocco. De räknas fju: Te-

neriffa. Stora Canarie-on, Gomorra, Palma,
Hiero eller Ferro {genom hvilken forfta mid-

dags-kretlen gemenligen dragés n)
}

Lancerot-

m ) Plinius berättar,
fit detta namn gijvits
inr många ftora hun-

dar., fom der varit jund-
ne. H. IV. Lih. Fl. c. 32.

n ) Pytheas drog för-

fta meridian
genom

Tbu-

le ofver 300 f C; Frato-

Bhenes genom Herculis-

fioder f C: Marius

frän Tyrus och Pcole ;
masns genom Canar ier-

ve, i början af 2-dra 100-

talet: A bu 1fe digenomCa-

dix:Janlon ocb Bleau p*-

mm Teneriffa ; Jan lon

{arman gäng), Mcrca

!tor, Ortelius och Ber-

tius genom llba de fue•

gos: Arnoldus, Wen«

delin och Jols Hondius

genom S\ Vincent: Henr.

Hondius genom S. Ni-

colas, {dfvenjam de 2 fö-

regående belägen vid

Gr. udden ); Jan(b n och

Mercator genom Corvo

ccb F/ores: Dudley ge-

nom Pico {de[fe 5 äro i-

bland Azorerne ) .• Mer-

cator ocb Rieciolus ge-

nom Palma
,

en af Ca-

narierne Månge hafva
valt hujvudfiåder ,

orter
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ta och Fuerte Venmra; men omkring Lan-

gerotta enfamt åro lex mindre: Gratiofa, Roc-

ca, Allegranza, Santa Clara, Inherno och

Lobos, Om fruktbarheten gifvit de gamla
anledning, at kalla defle öar lykliga, år ej

fåket, men at de dermed ment de anförda,
kan få mycket mindre tviflas, (om ptole.

jVIiEUS och plintus uttryckeligen räkna Ca-

narie-pn ibland dem. De blefvo årerfundne

1402
af en Franfos JEAN BETHENCOURT, och

1714 (ändes Fadren FEyiLLEé til dem, at på
det nogafte ut(faka förfta meridian.

Gröna uddens öar hafva namn af den fto-

der de lodt
, obfrvato ■

rier eller Riksgrånfor ,

fäledes räknar ock Ptole-

n.CEUS7:<7 middags kr etjen

genom Alexnndria
,

Co-

pernieus genom Frauen-

}urg, R ein ho 1dgenomKo

jiigsberg, Tych o or/Ke-

pler genom Uranienhurg,

Longompntanus genom

Köpenhamn , Landäberg

genom Goss pa 'Lee*

land
,

Ricciolus genom

Bologna , Qriganus g#-
77077/ Franckfurt, Fich

fiådt genom Stetin
, Rys-!

farne genom Petersburg .

K'ti!ow genom Dago
%ch Öfelj Beenng genom]

Toholfk
, Ångelsmån

genom London eller Cap
Lezard

,
Franfofer ge-

nom Obfervatnrnwi i Pa «

ris
,

K. Landtmåferi

Contoiret genom Ohfer-
Vatorhim i Upfala ,

o.J v
,

Denna fkiliaktighet går
mycket bejvar ,

or/; vo-

ro onfkeligt
,

<7? b < flutet%

fom 1634 af många pa

! Ludvig XI t;s befallning
i detta ärende famlads
Matbematici

, vnltogs ,

o/ nemligen aitid draga
i:a meridtan genom

Ft rron, hlefve efterkom-
mit. jlåmf Engels mm,

; Geogr.
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ra noSngd Sargazo, fom finnes i nejden, odv

kallades af de gamle Hefperides elier Gorgo-
nes. De märkligare åro no:S. Jago, S. An-

tonio, S Lucia, S. Vincent, S. Nicolas, Ilha

de fal, Mayo, Bonavifta, Brava och Ilha de

fuegos. Ghuny och Garnera norr om Bra va,

famt Chaor och Branca våfter om S. Nico-

las, åro endaft upftickande klippor o).
S. Matbai - 6 finnes på många chartor

„

ehuru römer nekar en Sådan vara til, dock

utan at anföra något enda fkål p).
cj j

Afcenfion beftår af fkarpa klippor, fom

tyckas förr hafva varit eldsprutande, ocb för-

snodehgen blefvo förd kända 1503,, då et af

de 6 fkepp, (om ledfagade AMERICUS under

fm fjerde refa, troligen här förolyckades:
Han befkrifver den 2 lieues lång och 1 bred,
full af kållor, tråd och fogel,fom kunde ta-

gas med hånderne, men obebodd och utan

4 fotade djur, famt belägen 300 lieues från All-

belgona vik. H:c de la caille befökte dera

J754-
S. Betena uptäckte Portugiferne 1510,

och ar i fynnerhet deraf märkvärdig, at

SIALlev hår utftakade födra (tjernorne 1677.

Annohon uptåcktes nyårsdagen 1526 af

Portugilerne, oeh den ohälfofamma onS.Tbo-

o)Hi(i. Gen.des Voy. T.
BB Par. upl i S-o menas

bfver alt i detta arbete.

p) Römer bar några
cr varit ojver-hhpman

uti Dan(ka nybygget på
Guinea kuflen, Hans be*

fkrifning om denna nejd
utkom i Köpenhamn qfa
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mas 1405., Pr infens - b bar namn derutaf, aC

inkomrterne af henne 1471 tiiflogos Kron-

Prinlén i Portugal!. Fernand-Pa ligger af des-

fa 4 iångrt: i norr.

Madagafcar ,
fom ocklå. kallas S. Laurentii

och Dauphins-ö, år ibiand de aldrallorfta, mer

Sn dubbelt lå vidftråikt (om St. Britanni-

en. Ortikring denna år en myckenhet fmå

öar, i fynnerbet åt NO, låfom Majota, An-

jouan, Comoro
, Job. de nava

,
rn. fi, Socotora

Jiggcr något ofter om udden Guardafui och

ikail vara de gtmias Diolcorilla q). I orter

trån Madagaicar ligga Bourbon
,

lom Potugi-
lerne 1505 uptåckte och då kallades efter up-
finnarcn Malcarin: denna ö år Jängft i O och

W, lamt har i larama kofa en bergftråcka
mitt öfver. rtranderne åro läge och genom-

:blotte af en fttång fuektighet, lom bår van-

ikas få ymnig ,
at eld ej utan fvårighet kan

itändas: luften Ikall annars vara fond, Orka-

:ner infinna.fig ofta, Ikogen år ymnig, ing®«
igod hamn, en Vulcan finnes vid oftra åndan

;och en rtor mångd tornlike jordbogar 6fver

lalt r). De ålfta chartor
gora Bourbon ftor-

re ån Ifle de France, fom den ock vårkeli-

;gen
år

,
men fenare gora dem lika j). Den

flåknade Vulcan JJle de lom hos Hol-

ilåndarena heter Mauritius, och Rodrzgue, hvarårt:

H:r PINGR# 1761 iackttog Venens gång ofvcc

q) Lulof a. fl. §. 144,
r) Merveilles Poy.

ä f Arabis*

s) Buache Man de

V Acad, ds Fms 116$*



(blsn, åra med den omralta i granfkan, mers

litet mer i O, De torra afrqåtres 1733 oefi

1754 af H;r de la Caille. Africanfke oar,

ne finnas på MAUKEPAS charter råmmeligea
ricktigt lagde t), do k gifva nyare och ma-

ftadels förut nåmnds uqderfökningar änkd-

|ige rå r telfer,

19. Auen åger uti (ler granfkan de mårta

och ftorrta oar, Den nu ofruktbara Ormus 'ig-
ger uti Perrtfka viken; defs grund fka'l beftä nå-

(tan af bara falt. Inring Ba/jaren år ’ ikc perl-fifke.
Maldiverne äro re ian af PTQLEMiEUS iag-

de på ciaarta, dock utan namn, Deras antal

år ganfka flort och upgifves af några til

iiooq. De ftråcka fig uti N och S ofvep

100 mil
,

af naturen (kilde i 13 delar (Atol-
lons kalladelj fom hvardera inneflånges af

en berg-ked, hvarpå endart åro någre få ocbt
farlige ppningar, at komma igenom. Sam*

ma och motfvarande hvarf fkola finnas uti

alla, hvaraf år troligt, at dc förr utgjort et

fammanhångande och med klippor krönt

land «), De befokres vid början af i6;e hun-

drade-talet at VAVQCE2 DE GAMA, en Portu,

gis. Krokodiler finnas hår uti ovanlig myc,
kenhet.

v Lakedivernn åro en rad fmå öar långre i

N, mitt emot Mabbar.

Ceylon fkiljes endart genom

t) jfdmfor ohferv. fur
U carte de P Ocean «

fiental
i drejjce 1740,

ti t Voy. de Fr. Py-
rard vol, I, hhn vur der

16a2,
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fundet Manar ifrån Coroimandeß hvarvid in-

/ånarena berätta, at det fordom hängt tilläm-

man x). Den år ungefärligen få ftor fom Ir*

and, och formodehgen de gamlas Taproba-
na, hvilken de trodde hora til en annan verld,

men i ALEXANDERS tid iades til vår, emedan

man kunde komma dit jyj. Nägre hålla den

ack for det rika Ophir %).
Andamans eller Andemaon kallas en hop

imå öar i Bengalilka viken, hvars berg fträc-

ca fig i N och S, likfom de voro fortfåt-

■ ning af Sumatras. Nicohar ligger i S derifrån.

Sunds-barna kalias få af fondet, fom fkil-

er Java och Sumatra. Java är 2 gånger få

for Ibm Irland, och Sumatra 4. Borneo,
;om ock horer hit, år ibland de ftörfta oar,

neml, ofver 10 gånger ftorre än Irland. Des-

fe härlige länder åro endaft kände kring ku-

derna. PTOLEM/EUS har vetat af en hop oar

i denna nejd. Han kallar Sabadibte 3, lons

teknas under Aurea Cherfonefus, och forrao-

deligen åro kulter af Sumatra: Jabadiou fån-

ges varit rik på fäd och guld, härmed lårec

menas Java; de 3 Safyr-oarne, hvars invåna-

re fkola hafva fvanfar, torde vara Cdebes
3

Borneo, fårat någon deras granne.

Molucker kallades i åldre tider endafl*de

fmå 6ar, fora ligga utmed Gilolos väftra

x) Ray’s Difcoiirfes.

y) Plinii/A /V. FL 22.

%) Verbrugge, Orat.

le na vig. opbmtca\ men

D’Anvi)!eg(?r Sofala til

Opbir ,
iMem. ds P Alc.dee

infer, 7, XXX.
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ftrand
,

innom i gr. föder om limen ‘

men

efter hand började under farorna namn moe-

gripas flere. De ligga foder om Philippineme,
och uptåcktes en del 1520 af magf.llan. De

delas uti ftore och fmå. Til de förre råknas

Celebes eller Macaflar,fom år ofver tre gån-
ger ftorre ån Irland, fämtGilolo, Wagecum,

Timor, Ceram, med fl., ftore ungefärligen,
fora Sardinien. Til de fmå föras Amboina,

Banda, Neslaw, Hila, Larik, Manipa, Boé-

ro, Haroeko, Saparoea, Arrow, Solor, Ulea-

fler, Pulo Ry, med fl., lamt defsutom Ter»

nate, Tidor, Motir
,

Machian och Bachian,
hvilka 5 egenteligen kallas Molucker, och

ij fi uptåcktes af Portugifern FR. SERRANO.

Sedan Hollåndarne utdrifvit Spaniorer och

Portugifer hafva de indelt dem i 4 Gouver»

nementer, Amboina, Banda, Temate och Ma-

caflar: de hafva federmera bibehollit fig en-

lamme i befitning af krydd-handeln, tilfhviU

ken ånda de planterat fårfkilte flag på olika,

men få och til bevakning tjänlige Hållen, få-

iedes låmnar Ceylon förnemligafl: kanel, Ban*

da-oarne Mufkot och Amboina neglikor. På

andra Italien utrotas defle kryddor, och der

de icke kunna åtkommas, betalar Hollända-

ren defla våxters blad rundeligen, hvarige-
nom invänarne upmuntrasy

at flitigt plocka af

dem
,

men lära omfider förfent, at då de få

I 3 år biifvit afklådde, dö ftamrnarne aideles

ut. Sjelfva plantermgarne tillåras icke af fme

fluge ågare, at tiltaga ofver en vifs grans. Gou-

yernemetuet Macaflar låmnar inga krydder,
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em icke från Button, utan fynes ändamålet

med befallningen hår vara, at befalla öfver

farten til Moluckerne, Tamt undcrholla han-

del af guld, ådia flenar, filke, fina trådilag, m.m.

på Borneo och Celebes, Invånarne pi Ce-

ram hafva nu krig med Hollåndarne, emedan

de ej vilja låta utrota fina krydd-tråd. På Ti-

mor åga vål Portugilerne enfiåck,men kun-

na ej draga nytta deraf.

Öarne uti Indilka hafvet åro gemenligen

hoge, lamt efter Dampiers och fleres intygan
i lynnerhet Ikarpe på våftra lidan. Så år de£

med Sumatra, Borneo, Java, Celebes, Gilo-

lo, Timor, .och flere andra. At chartor ol-

ver Moluckerne åro felaktige år ganlka be-

gripligt. Hvar Ingenieur, fom refer derifrån,

målle med ed bedyra, at han icke förcr med

fig någon. Båfl: Öfver della nejder år hit-

tils den, fom D’ ANVILLE utgaf öfver Afien

1752, hvilken år tåmmcligcn pålitelig alt i-

från Cerara til Alambai oarne, våfter om Ce-

lebes, hviika reknas lålora 4 lårlkilte, men

ikola dock hånga ihop a).
fulo ■ Condor är en liten o imellan Bor-

neo och falla landet.

Hainan ligger mer åt N och år ftor fom

Sardinien, Uti utloppet at floden Ta ligger
den lilla och bekanta handelsön Macao

,

tamt

litet nedanföre de finå Lemifke-harne.

Philippiner kallas efter Philip II i Spanien
de öar, fom magellan 1521 uptåckce, norr

a) De Bougainvilles Voy.



om Moluckerne, famt buro, enligt ARGEN.

SOLAS beråttelfe, förut namn af Manillen

Skulle PTOLEM,®US med fina 10 Maniolae (hvars
invånare voro männilkofråtare och mäfte byg-

fa
fina fartyg med tranaglar, emedan få flar»

a magneter funnos i fjobotten, at fpikar ut-

drogosj ment dolla, få lårer han fådc fina un»

derrättclfer ifrån Java, ty man har ingen an-

ledning at tro, det fjoreforne denna tid hun*

nit få långt. Vid början at andra 100-talet

utfände TRAJAN Ikepp til Indien, och nåpli-

gen
finnes Sina förut omtalad. De åro ganfka

månge, och nåmdes af upfinnaren alla tilho-

pa S. Lazari fkargård. Luzon eller Manilla

år ftorft och ofvertråffar Irland | hår år en

namnkunnig nederlagsplats for bägge Indi-

ernes rikedomar, hvilkas inbördes öfverfor-

flor flere gånger lockat Ångelsmånnerne in

i Stora hafvet b). Mindanao år något min-

dre. De öfrige åro Cebu, Samar, S, Johan,

Perago, Calamines,Mindora,Parjai,Leyte, m fl.

Örter om defla ligga Carolinerne
,

fom å-

ro hel fmå. Fadren CANTOVA menar dem

vara fundne flraxt efter Ladrones, da namnet

lårer vara efter PHILIP H;s fon
, men PAUL

CLAIN håller före, at deitodf af Spanflta Ikepp
blifvit ledde 1680 och 1696, i hvilken hån-

delfe uDnåmrsingen lårer fkedt efter då rege-

rande carl 11. Jeluiterne hafva förgåfves I är

b) Lord Anfons ref a.

Manilla Gallion
, Jom är-

ligen gar imeUan MaraU

la c, cb Acnpulcn ,
dr af

Å ngé Is ma n ätfkillige
gänger plundrad.

62 Om Oaf.



lökt fåfla fig, och den fifla martyrn årCAN-

TOVA, fom orntrent for trettio af

invånarena mördades. De åro fäledes foga
kände, och chartorne man håråfver åger, å*

ro förfärdigade efter besåcteifer,om huru mån-

ga dags refor hvardera ar omkring, famt hu-

ru långe, och i hvad kofa, man feglar från

den ena til den andra. En fådan har can-

'TÖVA fifl gifvitd). Fadren CLAIN räknar 32,
af hvilka Ponlog ligger når til Mindanao d).
Dcfle öar fä och namn af Papaos eller Nya
Phiiippinerna.

Ladrcnts kallades få af npfinnaren MAGEL-

LaN lyao, emedan invånarena budo til at

ftjeia bort alt järn de koran o ofver. Guan

eKer Guahän år ibland de mårkeligafle. De

ofrige åro Rota, Arguiguan, den ljufligaTi-
ftian fbekant af Lord ANSONS refa), Saipan,
Anatahan Sarigan, med många flere, af hvil-

ka fbmlige åro eldfprutande. Af Spaniorer-
ne kallas de Marianfke, Dvottn. MARIA AK*

Ka til åra, fom j660 förft fånde präfter tii

dem.

Flere (må åar finnes i fammä ftråckning
anda til Taoan. Straxt ofver Manilla ligga
de ffnä Babyanes ,

och längre v.p-BaJcbi -
harne,

fom upfinoaren DaMPIER namngaf x6B7,af
en der brukelig dryck. Annu mer i N och

under fjelfva våndkretlen är lormoja ,
fom

efter fin långd i N ochS delas i tu af en berg-

c) Phil.tr n. 5/7.

4) Lettres des Mijpd-

nnires \ Hift. Gen. des

roy. XXXIX,
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ftråcka, och i florlek ofvertråfFar Sicilien, h

från Formofa til Japan år en {fräcka med ts-

ar, fora'kallas LieuKieu
,

hviika til åfventyrs
menas af KÄMBHER under namn af 'Liqueio.
De åro nyligen underfökte sf Fadren gaubil

e). Den forfta år vid pals hälften af Sardi-

nien.

Japan heter hos inbyggarena Nipon el-

ler Mifon: Chineferne kalla det nu Si ipon
och fordom Gepuan-que, (d. å. den upgåen-
de foiens rike) af hvilket lenare Portugiferne

gjorde Japan och Franloferne Japon f). Det

år vid pafs lika Hnrt med Ångland och Skot-

land tilhopa; uptåcktes ford: af våderdrifne

PortugTer 154 a g), och år aldeles ikilde frårs

faft land genom fundet Sangaar b), hvarom

e) Se hans href af d.

3 Nov, ijJ2 til Fadren\

Berrhier, anfördtaf 6u-|
a.che uti dcfs Confidera- \
tions Georg. cJ

3

Phyf.

1333. H:r Buache har

ock qjj , enligt bekom-

na handfkrifter ,
hårof

ver gifvit en charta. De

finnas dfven pd hans nya

Mappemonde.

f) Cbarlevoixs Hifi.

de japan jdmnförd med

Hifi. moderm des Cbi-

fiois, Japonmis cfc.

5-) Recueil des Ju la-

tions de J. B. Taver-

nier /. (f

b) Två Holland[ka /kepp 9

utfände dt imderjoka ku-

derna 1643, omtala det,

Tavernier a. fi
, /' 393.

Reland förefaller det dj»
ven fä. Voy. au Nord9

Tam
. ///, hålla Ja-

paner ne detta fund fov

Jd jtnalt ,
flora far«

tyg r? kunna gd igenom,
Tbil. ir. ahr

.
Vol. 111.

f. 620 ; Tif/tf?. </<?,s■ Voy.

par Thevenot 7b/». //;

Prcefid. Fr, Carons he*
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redan KiEMPHER inhämtade enhällig beta »el-

fe af invänarne i). Hit hora och öarna

kokf (Kmfiu eller Cikoko och Bongo) och Si-

koki, lora ligga vid fodra ändan af Nifon,
den förra vid pals lika och den lenare min-

dre ån Sardinien,

Uti Karatfchatka-hafvet ligger on Siga•

hon
,

halfparten få flor fbrn Irlanä.
Dell c åro de mårkeligafle Afiatifka Öar,

hvilka merendels bad åro m(lakade af D’ aN-

VILLE k). Flere forekornma uti nåda Capi-
fel, bvaråfl ock på en gång ofverfes, hvad

fom finnes uti Stora haivef imellan Afien ocia

Americii.

20. America har ringa antal oar når intil

våftra lidan. En rad JmS ligga utmed norra

delen af California. Perl-åarna Sigga uti Pa-

nama - viken, ‘Juan Fernande% och dels gran-
ne Fiiera åro af mänga res-bdkrifnlngar be-

kante. De, tillika med S. Ambrofia ock S.
Felix uptåcktes af juan fernandez 1574,
under dels refa ifrån Peru til Chili /). Mo-

cha, Inchin
,

S. Bnr hara
, Campana

,
med fl. å-

ro hel Imå
,

och Ikårgården S. Croix beftåc

af mer ån go dylike. Ibland de fenare åc

6n Duc de Fork
,

fbm af upfinnaren sarmi-

rdttel/é om Japan finnes\
tillika med De L’ llles 1

(käfjor hvilka han trodt

Japan hånga ihop med

jafta landet
,
i Foj. au

Nerd
}

7m
t
lIL

i) Defeript. de Japm,

k) Carts de l’ Se-

conde pnrtie, puhlee nj2,

/j De Brofles a, /I,
7em I, f, jw.

65

Ora Öar.



ENTÖ kallades Trinitc ttt). De frorffa

på hela vältra fidan åro Chiloe och Guds Mo-

ders •o, de hinna dock icke at räknas biand

iDedelraåidga.

Elds-landet blef få kallat af MAGELLAN,

emedan ,der nattetid fägs eld, til åfventyrg
den der varande Vulcan, hvdken federmera

af FRE2IER med fl, biifvit anmärkt. Han vis-

fte ej, at det var en b, hvilket SCHOUTEN och

LE MAIRE förft funno 1616. Den ligger vid

Magellans fiind, fooa af alla bekanta år det

florfta, nemligen omtrent60 mil långt. Strän-

derna på bägge fidor beftä af branta klip-
por, hvars alla uddar åga motfvarande vin-

klar pä andra fidan. Voro hela Elf>4andet en

flimmanhängande o fkulle den vara inemot

fä flor forn Irland, rncn den år vårkeligen
Helt i flera, Ytterfla udden kallades Horn, un-

der nyligen nåmnda SCHOUTENS forbifegling.
Kågra ftela klippor fingo då namn af Barm-

vett, och offra flranden af Lc maires lund
*

beflående af hoga, lodråtta, fpruckna och Ino-

betåckta berg, kallades Staters-land ti). Man

visffe ei, at llftnåmda land var en o, forr än

1643, då EroWers våderddfven feglade för-

m) Sarrniento var af
Vice • Konungen i Peru

utfkickad
,

at hindra den

hekante Ridd. Drake: u-

tom ds nåmde åar och

fl’Jrg?irden jant han på
denna refa Jundet Ifodo-

rus
,

n ) Diarium vel De-

fcriptio itiner is faSli a

Guil. Corn. Schout©-

nio, Hornnno, ann ii 161j,

1616 Br
1

i6i~i &C. Amft»

161$ ,
i 4:0.
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Ib! det på offra fidan. Magellanfka nejden
år annars ej få hafkelig, fora man fig i all**

rnånhet inbiilar. Der finnes rnångd s£ Sjo-

Lejon (Phocas leonins) Sj6skor (P, vitulinte) a

Valar, Sjofogd, fifk, muflor af hela alnens

långd, perlor och perlemo nog, ehuru ej at

båiia flag, Krusbåräbufkar, Sillen, Korfvel,

in. ra. åro der inhemfke, åfven trifvras vål Eu-

ropeifke vaxter, Tom der fås* en fiägs pep-

par har hämtats der, fbm åfven i Europa fun*

nits fimkeligi deras Guanaker tCaprre) bäras

ull, fora i finhet taflar ra ed filke. Goda ham-

nar, ftrida ftrormrsär och ikog träffas jnång-
flådes o).

Malouinerne eller Faulklands oarne tord®

forff vara uptåckte af AMERICUS, under defs

§:je refä, då han x 5:02 följde norra (branden,
dock ovils, orn der var fafi: eller kringflutit
land. 1594 befåkre RICH. HAWKINS nordo-

(fra käften, fant den mycket faebagelig,tor-
fedd med ikog och vatten, nattetid Ögo»
der mänga eldar; han kallade det Maidea-

land, til hugkomffc af Drotn. ELISABETHS ce-

libat, irrar (ig 3-4 gr. i bredden.

fcEAUCHESNE gouin, kommande 1700 frän

Stora hafvet,ankrade vid offra fidan, och men-

te fig.vära vid Sebaldes: han fåg en enda

flor o, fumpig, rik på vatten och fogel„
men utan fkog, famt blef förff vid affeglin-
gen varfe 2 (ma. Malouinerne ligga iraellan

Sebaldes och Beauchesnes-o, kunds fåledes

0) Narborougb, frezi@p.



ej gas förbi ofedde och måfie nödvändigt fat»

3a i ögonen för den, fom ankrar öfter om

Sebaldes, fåledes flammer alt öfverens påMa-
iouinerne. Ifrån S. Maio hafva fiere fkepp
befökt defla öar, i början af na löpande xoo-

tal, hvadan da ock blifvit kallade iVlalouiner;

ikeppet S. Louis hämtade vatten pä SO fi-

dan, och kallades hamnen efter fartyget;po-
reö från $. Malo namngaf käften Aflbmption
1708. Franfoferne anlade på öftra (Idan ec

nybygge 1764, lom 1767 lämnades åt Spani-
en: 1706 betåfte fig en hop Angelsmån i W,
fedan Comm, BVRoNåret förut underfökt bam-"

nen Egmont, af Franfoferne Porte de iaCroi-

fade kallad, och åro nu för tiden ägare af

defie 3 oar, fom ligga med fodra åndan vid

paf - gr. mer 5 N, ån norra ftranden af Ma-

gelians fund, och med våftra fidan 6f gr,

mer iO än Jungfru-udden, det öftralte af

farnma ftrand, famt utgöra Shop omtrent r

gr. i bredd och 4 i långd. Hår finnesftor

mängd Sjö-Lejon, 2 til $ gånger ftörrey åa

Ånvelfke vagns-håftar, af hvilka god lamp-

oijcT kan fäs; annars intet 4 fotat djur, utorn

råfvar, men i’ådan ymnighet fjöfogel, at til

£>ooo ägg kunna famlas om dagen under vårp-
tiden. Hvad fom bringat HAWKIN och fle-

re, at tro dem vara fkogbevuxne, år en hög
Såf, fom torkar vid roten, men förhlifver

upputi grön, annars finnes åfven någon fkog
på bergen. Pä' freziers charta kalias de Ifles

Nouvelles, på andie Ifles de S. Louis, rog-

68 Om öaf.
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geWin kallade dem Belgia auftralis', oS.v.p).
C? f

' ’
i /

Emot födra åndan af Brafiiien ligger ön

Chatharina
,

hvarofver H:r desno 1763 i Pa-

ris utgifyit en charta, och Fernand Noronba
,

utom defs måft åt O framfkjutande kult.

Siftnämde ö år full af berg och ganfka torr,

emedan der kunna gå forbi 3 til 4 år, utan

at rågna. Den lilla Cayenna , på kullen af

Guiana, beloktes 1672 af richer, fom hår

genom anmärkning på fut pendel-ur, gaf an-

ledning at utfpana jordens råtta fkapnad.
Antiller kallade Spaniorerne öarne mitt

framför America, emedan de träffade dem,
innan fafla landet uptåcktes. De delas uti

flora och fmä, Tamt de fenare, fom ock kal-

las Caraiber, utj Soto vento och Barlo ven-

to. Soto vento nämna Spaniorerne dem ds

låmna åt S, dä de fegla från Europa til Mexi-

co. Hit höra Trinitados, Margareta, Buen-

ayre, Curocao och Oruba. Til Barlo ven~

to räknas Barbade, S. Chriffophorus, Newis»

Montferrat, Antigoa, Barboude, Barthelemi,
S. Martin, Anguille, Virgengorda, S. Croix,-
S. Thomas, Saba, S, Euftachius, La Grena-

de, fllarie-Galande, Guadeioupe, och Marti-

nique. Af de flora Antiller år Cuba något
vidftråcktare ån Irland

,
men full af berg. S.

Domingo år vid pafs af (amma ftorlek,fom

p) Se De Bougain-
villes Refa (bvilken of-
verlamnade franfka Ny-
hygget til Spaniortmß

jamiDom Perneftys/ft/?,
Fun Voyage aux Jfies
Malouims

} fait an r
iSs
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Irland, och Jamaica fom Sardinien. S, Louis

eller Ko ön och Portorico åro mindre.

Lnkaifke darne äro Bahama, Providentia,

Lucaionck, Guanahani, med mångfaldige fle-

re, alle fmå.

jßermudet uptåcktes af en Spanik Gap. j.ber-

mudbs 1 5p7- De aro månge, fmå och kallas åf-

Veo Somtners dar.

Ifle Royale
,

Terre Jean och An'

ticofli ligga omkring och nedom Laurentii

flods utiopp. JOH. CABOT upfant och namngaf
Terre neuve 1497, och Franfoferne började re-

dan 1504,at fånga ilockfifk dårutaÄforepä (and-

banken q). Laget af dels lodrafte anda Capßay
år genom ohlérvationer beflåmt. Den är unge-

färligen likflor med Irland och har fkarpa flram

der, Ifle Royale år mindre,och fkiljes från lan-

det genom fundet Fronfac, lom år 2 mil bredt.

En flor hop af defle oar åro ej annat ån

bergtoppar. Ifrån Trinkaclos til Barhoude

flryka de i N och S, åfven fom på Terre-

neuve och Esquimaux kuften, roen ifrån Bar-

bade til Cuba lopa de i O och W, nåltan

fofn på fodra fidan af Ifle Royale.
Hvad Americanfks oarnas lage for 6f-

rigt beträffar, få kan, utom hvad tilforne år

anfordt, jåmnfåras TH. JEFFERYS befkrifning
om en del af America r).

q) Bellin, Rem
, fur

laCarte de tAmer.Sep.f
20 Jarnnf.Phil. Tr.quq.

r) The natural and

civil Hiftory ef the

Frcnck, Dmimous in

North, and South Ame-

rica cdc. iUuftrated hy
mnps and plans. London

i-] So, i fol.oc/jDefc. of tbe

Spanifb IJl.etc. Jämf.H.
Q

t

des Fyd.LIX ochL%*



Om foga katida länder, 71

TREDJE CAPITLET.

Om föga kända länder.

2t. Hittils åro de fafb och kringflutna
länder ofverfedda, om hviika man åger nå-

gorlunda kunfkap, ätminftone hvad deras om-

krets beträffar, nu fkola de nåmnas, hviika

tii låge och lynne åro ganflca litet kftnda. Myc-
ket år redan anfört, fom hår egentdigsn bor-

de finna rum, men for famm an hangets fkull,
har fådant fvårligen kunnat undvikas. I det

föregående har man ock merendels antagit
de beromdafte chartor fåfbm läkra,ehuru åc-

fkilligt varit at påminna, men de hufvudfa»

keiigafle tVifvelsmäl, fom vid dem kunna

y pas, åro rned fik Toarde ti! detta capitel.
Hvad öarne uti Stora hafvet imellan Afien

och America vidkommer, fä åro de fisfte ej

mer ån en eller annan gång befokte, fämc

nåftan alla endaffc efter fkepps-räkniug utfla-

kade, hora fäledes med fkål hit.

22. Början må £ke uti is-hafvet, af hvil-

ket Hudfons cch Baffins vikar hår torde få

anfes fom någon del, i grund deraf, at dc

med is åro bcTvarade fiörre delen af året,

ja oftra firanden af Davis fund (James-6)
beftåncligt tilfrufen, äfven fom offra fidan af

Grönland-

Det år ånnu ofåkert, om bfra delen af
Labrador hånger vid fafta landet eller ej,
farm om den år en eller flera car. davis up-
tåckte 1686 en ingång vid 55 g:rs bredd,
och defs {lut år hittils obekant. En öpning
år jlnayål på W Kuften vid 60 grjs bredd.
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famt en vid jßf på den öftra: defle hafva

doek ingen getnenfkap, ty man vet, at en

berg-rygg i N och S ftryker fram imellan

dem. Likaledes år ovisft, om Erozens opning
Sammanbinder Hudlons och Baffins vikar:

om Cumbsrlands ingång eller andra fund fkii-

ja den efter honom nåmda ö, hvars kuller å-

ro til florre delen obekante, äfven fom pä
James - b.

Uti Baffins-vik åro Tb. Smiths
,

Aider-

inans Jonas och Lancaftevs ingångar ej tilråc-

keligen underfdkte: de 2 lenare uptåcktes och

fingo namn af r. bylot 1616. Åtfkillige uti

Hudlons, hviike tilforne blifvit nämnde, å-

ro likaledes ännu okände.

Spitshergen uptåcktes 159 S af Hollända-

re, och fick namn af de mänga fmå fpkfiga

berg, {om der finnas. År icminltone dsk i

3 oar, af hviika den anlénligalte är dubbek

Större ån Sicilien, Deromkring år en ftor

bop hek finå öar, uptåckte på åtlkiliige tider,

fåfom Hopps *on 1613, Edges on 1616 af

Cap. t. EDGE, Wyches-ån 1617, o. f. v. Nå-

gra grader 6ft«r ora dem uptåckte Cap. gil-

xes 1707 en läng ftrand vid go gr;s bredd,

om hvilken man ingen vidare kunfkap äger.

Valfilk*fångare äro de ånda, fom beloka den-

na nejd, hviika man ock har at tacka for de

nnderrätteifer derorn blifvit kunnige. Ing,

BELLIN har håröfver gifvit en utförlig char-

ta, efter holiåndlka anledningar, ehuru ej

Innu alla grunderna dertil blifvit kungjorde A

O &en dana tji Hiji.
Gw, des



Narmare polen kånner man inga lånder.

En Ång, Cap, MONSON foregifves dock haf-

va varic vid 88 gös bredd, och der funnit

hal, fritt från is; Cap. 60ULDEN, fom gjort
ofver

30 refor til Grönland, beråttade for

Kon. carl II i Ångland, at 2- hollåndfks far-

tyg, fom 1650 varit på Valfi/kfångft och kom-

mit i hans följe, hade vid Grönland fkilt fig
ifrän honom, feglat år N, men efter 14 da-

gar återkommit, då de fagt fig hafva varit an-

da til 89 gns bredd, och der funnit et rent

haf, likt Bifcaya ■ vik. De hade framvift 4,
i det mäfta öfvcrensdåmmande dagböcker t):
ja, om den underrättelfe wooo bekommit af

en joseph moxons år pälitelig, få hafver et

Holllndfkt fartyg varit mitt under fjelfva po-
len, och der funnit fådan värma, fom i Am-

fterdam fornrnartiden t). Geographer på 1500-
talet utmärka i fjelfva polen en hog kvart

klippa, famt deromkring vatten 3“4gr., om-

gifvit med land
,

hvilket deltes i 4 flycken
af åfven få mänga drömmar, fom ifrån bafvet

rutade ouphöriigen in och upflukades kring
polen. N. zemlia fättes pä et af ftyckena och

fäges bebodd af dvärgar; det mäfl åt O be-

lägna öfver America angifyes för fundaft. AI-

LVlllii Foy. au Nord

Tom, 11 flår Fr. Mar-

tens,frän Hatnhurg, re-,

Ja tilSpits-hergen
?», bit korande.

t) Voy. au Nord 11:

2/<?, 211; Hill. Getj.des

Voy. Tom; LVII, f.
/fjf.
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la 4 tiliamman fiogo namn af Terra polaris
och voro fkilde från Grönland a).

Innan vi låmne ishafvet bora de oar ef-

Cerlokas, fom foregifvas ligga utmed Siberi-

ens norra llrand. Herrar DF iz isle och

BUACHE I åtta ofver Kolymas mynning en å
t

vid 73 gr:s
hredd

,
Tamt ofver Tfchuktfchi nos

et Jiort land
,

fom 1734 Ikall vara uptäckt. Så-

dant vill beftyrkas med fkrifteliga underråttel-

fer från Petersburg, fora ockfå fkola om?ala
s

at en Forfle KOPAI blifvic fånge på on, Defs-

utonn åberopas en ColTak- öfverfts schesta-

jcows charta, Hvad kopai vidkommer, 11

har han aldrig varit fången, ej eller bodt

på någon 6, ehuru en ganfka litdn ligger rått

intil hans hemvift. Mon mistaget hårutai

Bpkomroit? Men SCHESTAKOW fatter ön 2

dagsrefor frän landet. Hans chartor åro dock

af ringa värde. Han kunde hvarken låfa el-

ler fkrifva, utan inåfte anlita andra, at efter

fm beråctelfe antekna orternas belägenhet.

Anteiigen åro inga oar fedde af ANDREI GO*

EELOI och TUNOPHHI BULDAKOW
,

fom 16 JO

blefvo St denna traft våderdrifne: ingen få-

kerhet derom bekommen af de underfokningar

Jakutzlka Cancelliet anftåke 1700; intet fpår
funnit til denna, eller andra dylika, faftån åf>

fkilligc blifvit utfånde, at härom inbringa viTs-

het, fåfom från Jakutz merkurei wagin 17 i i

x) ,
wasilei staDUCHIN frän Kolyraa 1712,

u) Se ibland andra R,

Msrcators vcrlds-char>

ta af år ijSj.

�t) Dst jåregafs väl
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©ch ALEXJiI MARKOW frän Jana 1714. Sam-

ma fak upbraktes 1723 ,
då en amassow blef

fkickad åt denna ne]d. Han berättade fig å«

ret efter funnit en o,irne!ian Aiafeä ochTlchu-

kotfchia,en dags rda från landet, och åfveti

få vid omkring y ). Denna o fade han va-

ra full af klippor, at den kunde fes frän lan-

det, och at ifrån henne marktes ännu 2 län-

gre i N, men buruledes en lådan kunnat und*

gå alla förut nåmda underfokningar, år fvårt

at förklara, och tyckes uptäcktea tiis vidare

Stromftone vara ofaker.

23. Siberien téknas mycket olika på char-

tor. ORTELII Jårer vara ibland de åifta; der

fattas 10 Ifracls flagter under 83 gr. bredd

vid Oby, famt Plinii cap Tabin under fam- '
ma latitud, men det fom fortjenar upmårk-
famhet år

,
at de angrånfande Araericanlka

neider utfåttas långt ricktjgare, ån på de fle*

fte yngre. Allachartor före lift forjidna 40-
tal gora Aflens ftrackving åt 0 anfenligt min-

dre, ån den fédcrmera antagits, ehuru en del

af de gamla blifvit med mycken omtanka

förfärdigade. N. WITSEN följde med en Hol-

låndfk bcfkickning til Ryfsland åren 1666 och

1667, famt fparde hvarken omtanka, moda

i början ,
at denna ut-

fkickning funnit en 6 och

et land. Wagin blef af

Jit följe ihjåljlagen och,
hnnemånmrna trodde

ge-
notå en dicktad uptåckt |

vinna ti!gift, men be-

drägeriet vardt rojt. S&

Muller a. [i. J. 3#.

i y) Rejan fkedde på I-

[fen med dertil imdttQ*

[ds hundar.
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eller koftnad, at vinna kimfkap om de St O

och N belägna länder, han låtrer dock pä
fin cbana 1692 dec ytterffa af dem under 167:te
meridian. Chartan ofver Rylka våldet, få»

dant fosn det var vid peter i;s död z), lamt

JOH, PHIL. V. STRAHLENBERGS, fora ännu årkåo-

nes at vara ibiand de bätre,ftåmma dermed nä-

ra ofverens <A.RådsSeereterarén (ledermeraßåds
Herren)kirilow utgaf ifrän 1726 til i734almån
och Special-chartor, enligt inlånde landt-mät-

oingar: på titeln Rår, at Rylka våldet begrep
130 gr. i långd, når man då lägger dertil

40 gr., b varunder han iätter Dago och Oe-

fél eller våftra grånfen ,
lä fäs den öllra un-

der iyo:de middags-kretfen. Chartan fom un-

der BEERINGS namn åtkommit, ofver de iån-

der han ifrån Tobollk til Kamtfchatka ofver»

farit, år den forfla, fom gifver Afien lå an-

fenlig långd, utftråckande den anda til 205:te

meridian, och Hr. muller har federmera til*

Jagt ånnu 3 gr. Når hårvid tillika ofvervå-

gas, at Aftronomer i Siam och China påftä
enligt oblervationer, at Afiens oftrafte kant

bor låttas vid igo, h6gft 185 gr. i långd,
få måfte man hafva grundeliga Ikål til lä an-

fenlig förändring. Det är länt, at flere folk»

flag i fenare åren blifvät uptåckta, men på de

äldre chartor linnes ända til Kolyma utmärkt.

%) Denna är fäkert

förfärdigad af Svellfka

jågna Officerare,

a) Jamf. hans Nordl-

und oftlich. theil von

Europa und Aikn,

76 Om fågå
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och på tSBRAND • IDES fjclfva Kamtfchatka b)t
dic redan legiades från Ishafvet fåre medlet

af (jftforfiutna ioo-tai. eeering refle ej el-

ler rätt fram 1 O och W, utan di Jakuzk s
och

derifrän åt S til Ochotlk, anftålte inga aftro-

nomilka obfervationer, och den uträkning
han ledan gjorde til f jös fårkaftas af Rytlar-
ne Ijelfve c). Af honom Ikola dock 172$

b) Se hans Reja til

Peking ,
dit han från

llyfsland Jändes Ap3.

c) Kejf Peter I får-
ornade korrt f6rfin dbd

1725, at Vitus Beering
(til bården Danfk och

god Jjåman) fkulle med

Lieutenanterne Mårten

Spaogenberg i äfven
Danfk)och Alexei Tfchi-

rikow affändas ,
at lå-

ta bygga fartyg och med

dem under flika efter hans '

egenhändiga inflru&ion
,

cm Åfitn hängde tilfam-
mans medAmerica, m.m.

De afrefte ock ftvaxt ef-
ter på olika vägar för at

nibtas i Ochozk, derfar-

tygen byggdes. Spången-
berg utgick med det e-

nn lyz-]
d, 30 Jun. och

Beering med Tfchiri-

kow från floden Knmt-

fchatka d. 20 Jul. ijeg.
Det feglades ät N ut-

med landet til 6~j gr. 2%

min. hredd
,

och fom ku-

flen nu hörjade afvika
ät W,avfågsfrågan får
afgjord famt vändes om.

De awnålte ftg ej långt
efter at gåra en ny reja,

Beering blef Commend.

Capitame och hans Lien»

tenanterCapitainer ; Lo-

uis De 1’ Ifie de la Cro»

yere fick befallning ,at

dem til underrättelje får*

färdiga en chavta bfver
hvad man vifle om Kami-

fchatka, Jefo, Gamas*

land
,

Corea, m. m. och

anmälte fig fjelf at gb-
ra följe: likaledes blef vo

Prof J. G. Gmelin {fä-
fom Natur-käniiare) och
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och 1725 två forrnörkelfer på minan, femt

fedan sf de v isle och tilvande Ryflar St-

fkillige på Jopiters månar vara oblerverade

på Kamtfchatka och i dels granfkap' dj, lom

til åfventyrs åro grund tii de ändringar, fom

ÉEEKIXGS charta vifär; hvad dem angår, fom

Hr, muller pä fm gjordr, lä beropar vål

han fig på nya' aftrcnomifka obfervationer
*

famt uptäckningar med Ry&a fartyg 5754

och 1758, men for öfrigf åro hvarken namn

eller omflåndigheter upgifne e). I följe af

Prof. G. F, Muller {[ä-\
fom Hiftoricus) dertil

fbrornade
.

Sällfkapet‘up-
hrot 1733 i- Febr., Bee*

ring och Academici fo*•

ro til Cafan,.och jå jjh-
ledes til Tobolfk, hvar

ifrån de refte pä olika

vågar, at åter motas i

fjaku%k 1136. Folj. år.

fick Gmelin lof, at an- 1
träda \äterreja

,
Muller \

friades ock, at fara til

Kamijchatka, men [kul-

le dock refa omkring, at

famla Hifiorica. Irned*

lertid var redan (luden

ten Stephan Krafeheni

nikow fkickad ttlKami-

febatka ,
at ftälla for de

efterkommande i ord-

ning, dit ock Ad], G,

W. Stel ler efter fm be-

gäran fick refa, ebuni

han egenteligen 173 S [hic-
kades Gmseiin til hjelp.
Gmel in och Miii' er kom*

mo til Petersburg 174.3,
Stdier dog på ditrefan
njfd. Da denna flora

utjindning gjordes för-
ordnades äfven om fe»

glingar vid ishafvet,
bvarom kan fes (f. t] i

huru de ofrige fj&refor-
ne lyckades berättas i {f.

/• 2*. 23.

d) Se Hr De i’ Ifles

[brödrens) herättelfe af
i Hift. Gen. des

Foy. lem. LVll: 472.

e) S, Krafcheninikow



slt detta famkr man ånnu i något mörker och

lövilshec, om råtta fammanhanger f), fi myc-
ket mer', fom Japans läge ej eller vål pallar
med de nyaftc Ryfka chartor g).

Hårtii kommer, at paflet Anian lågges
:på ålfta chartor imellan igo och 190 gr. i

/äger väl
,
at enligt ohjer-

Vationer ligger Öcbotskoi

112 gr. min. (fler om

Fetersburg famtSoljcha-
retfkoi 14 gr. 6 min. än

mer dt 0, men nämner.

ej_ eller
, bvemfwt gjordt

deffe ohjervationer. Han

kom lyckeligen hetn ifrån
Kamtfcbatka , hlef Botan.

Frof. ipjo, men bant

knappafl på Ryfka utgij-\
va bejkrifning om denna\
balfå

,
innan ban dog. Ar-

betet är fedan bfverfatt
på ängeljka ,

och utkom

åfven i Lyon i-fly) voll.

2, i 12, under titel: Hi-

ftoire ds Kamtkhatka,
des ifles Kuriifki et des

contrées voifines. Han

har tillika nytjat _Stellers

bandfkrijter.
j) Hr. Sam. Enge!

bar använt mycken mo-

da, at utreda huru långt

norra delen af Aben går
i 0 och Americas norra

del i W. Han bar räk-

nat och [ammanlagt al-

la hekanta omfländighe-
terflamt flannar Jluteli-
gen dervid

,
at det yt-

terfta af Kamtfcbatko.

ej går längre dt 0, än.

aldrahågfl til i']5 'te mid-

dags-kretfen, pdfldr får
ofrigt ,

at Ryffarne efter
poiitifke affickter gjordt
en tilbkning åtminfione

\af 2j gr., Jämt följak-

teligen medflit dolja ocb

hortblmtda de
nya uptäck-

ter. Se bans Mem, Geogr.
Ef critiqnes , fom utkom-

ma iydf och ined til-

läggningar lyjt pd ty*
Jhi i Mitau

,
under titel

dfGeogr. und Crit.Nach •

ricbten. Jåmf. ock fl. ip.
g) i 2S>

79kånda lånderi1
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Långd. Det finnes redan teknat pl en Ttalt-

cnfk af Sr 1566 och har federmera fådt ärfa-

ra åtfkiliiga flyttningar: dudley fatte det 1647

under 22o:de meridian, texei.ha 1649 under

den 2Qo:de, saNSON (fadren) 165 r under den

jg3;de, o. f v* ti!s det oitifider aldeles for-

fvan. En vilfarelfe orfakar flere, och iä har

det gädt har. Så fnart man förgätit de ål-

fla underråttelfer om Araericas våtlra kufler,

(hvilka i början af Portugifårc och i fynnerhet
Spaniorer flitigt be(oktes;

:
förlorades åfven all

grund til Anian, fom derföre långe utflru-

kits och förfl i fenare åren återfunnits juffc

fådant, forn det hos de åldre befkrifves. På

gamla cbartot kallas det E! flreto de Anian

eller Sti etto di Anian, hvilket dock ingalun-
da bevirar defs uptåckt af Italienare, föra al-

drig feglat,-åt deflå traéler, utan allenaft, at

någon Italienfk Geograph, ibland de forfla

haft tilgcång på Spanfka beråttelfer, hvarefter

hans benämning af andre bibehollits, ehuru

ak öfrigt utfactes på latin eller annat fpråk.

24. At Afien och America Sro åtfkiide

behöfver man ej nu bevifa genom Europei-
fka harpuner, fom funnits l ryggen pa Val-

fifkar uti Tartarifka hafvet h). Såkrare prof
åro redan anförda; men om denna fkilnad

år flor, eller endafl et fund, och fäledes det

råtta Anian, har långe hoilits for oafgjort.

Enligt Invånarenas, och fkrifceliga der-

tned ofverensftämmande beråttelfer, fom fin-

k) Voy au. Nord
,

T. 11. J. 210. 7. IV. f 42*



klnda lander.
81

nas uti Siberifka archiver, är i bfler frän

Tfchutkfchi nos en d, dit man om vintern kaa

komma på ifen, och om fommaren på en

dag med Baidarer i) ,
hvars åboer ibland fo,-

ra krig med Tfchukcfchi. En dags-refa län-

gre åt O fkall finnas et (iort fkogrikt land.[

SCHESTAKOW bleffkickad, at underföka des-

fa länder
,

men det år ej mer bekant ora

hans framgång, ån at en i följet varande Geo-

defifk gwosdew 1730 varit pä land, imellan

65 och 66 gr:s bredd. De nyligen fundna

Aleyuts-åarna ligga i denna nejd. Alt det-

ta beflyrkes vidare deraf, at ef er några da-

gars O drifves is emot Kamtfchatka
,

och de

andra årstider Americanfka tråd, Kamtfchat-

ka boerne omtala ock et flort land
,

fem i-

bland fkall fynas ifrån Beerings-öar.
På ryfk befallning utgingo Capitainerne

BEERING och TSCHIRIKOW 1741 frän Avatlcha,
at göra nya nptåckter. Den förre hade Ad-

junefen STELLER om bord
,

och den fenare

Prof. de L’ ISLE l)E LA CROYERE. Skeppen blef-

vo vid 50 gr:s
bredd fkilde ifrån hvarandra,

under ftorm och dimma. BEERtNG fick dea

18 Jul. Imid i fickte, efter fkeppsråkningen
frän 58 til 60 gr:s bredd, och under den 232:3

nieridian
,

med hoga och fnöbetåckta berg.
Eli# udde nåmdes i anledning af dagen, forn

den fågs uppä; STELLER bofanicerade hår 6

timmar. Sedermera fåg han åtfkiiliga ftrander

i ) Så kallas fartyg

\gjorde af fifkbeu ocb åf
verdragne med Sjölunds-
budar.
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och 6ar, lamt namngaf Hermogenis udde
,

Schumagins har
, Dolmatsherg, Jobnnnis berg.

Macards - Step hans- Tbeodors och Abrahams hav

m. m. Tvä, ledermera Bedragare har kalla-

de, togos för Kuriier, och välde flörre delen

af detta Ikcppets olyckor: det blef omfider

af florm upkaflat på en okänd o,hvilken le-

dan fick namn efter Capitaine, fom der fat-

te lifvet tik På en af Schumagins oar fågos
folk, likt det, fom bor på Grönland, och

vid Davis lund. De ville ock culymeter,
forn uti N. America äro vanliga freds-teken T),
Imedlertid hade TSCHIRIKOW d, 15 Jul. fun-

nit iand 7 til g gr. mer iO ån Beerings»
famt 4 til 5 gr. mer i S. Han Ikjckade en

bär dit, men den kom ej tilbaka. Efter åt»

Ikilliga olyckor hant han omfider i Odl. fil

hamn, men DE V ISLE dog på däcket, når

han Ikulle foras i land m). En med beering

varande Rylk Officerare ärkånner likväl, at

under lådane Holmar, kallningar, dimma, m.

m. Ikepps-råkningen ej en gång til latituder,

och ån mindre til longituder, kan på minlla

fått vara påliteiig n ), hvilket ock hår lå myc-

l ) En käpp eller pipa,

hvarpå öfverft äro faft-
hnutne vingar eller fjä-
drar

, ej olik Mercurii

ftaf.
m) Muller, Ruffifche

Cefchicht, tredje bandet.

Enligt De i’ Ifles 'be-

rättelfe f'kall hans hror,
innan afrefan från A-

vatjcba, heflämt defs lon-

gitud til något ofver i~6

gr, och latituden til

gr. i min. Hift. Gen. des

Eoy. LFU. jnf.

n) Lettre ddun oijicier
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ket fficr bår märkas, fom denna fegllng al«

deles år ftridande emot goda chartor.
■ o

c

For 65 år fec3an trycktes i Angland et

bref, lora föregifvxs vara funnit på nå-

got upbragr Spanfkt fartyg 0). Defs innehåll

iår en beråttelfé från Amiral BARTHELEMI DE

Eonte, om en fin refa. Spanlka håfvet, un-

derrättade om de Ångelikas tilbud, at finna

genomfart i NW til Stora hafvet, famt at

fkepp 1639 utgädt från Bofton i låmma ä-

rende, befalte regeringen i Peru
,

at foka

hindra framgången häraf. Derpä utgick A-

miralen med 4 fkepp från Caiiäo 1640, och

Tkall åfven haft % Jeluiter om bord. Vice-

Amir. DIEGO DE PENNALOSSA ftanuade vid

iCalifornia, at under(öka, om den var kring-
fluten. Vid 53 gns bredd och 235 gO långd
träffades mänga fmä oar, hvilka fingo namn

■af'S. Lazari fkärgård, och derifrån kom han

jn uti en flod R. los Reyes kallad
3

föm från

;KO flöt utur lilla fjön BeBo
,

vid bvilken en

flad Conojjet låg. Sjön hade et litet fall mitt-

på, til dels hafsfloden var halfffigen.. Hår

'de la marine Ruflienne a

■un Seigneur de ia Cour,
tryckt i Berlin

o Uti en vecko drift
om allehanda mårkvar-

'iigheter ,
manad. Mpr

ovh Maj ijog. Sedan

år det flera gånger
tryckt. Ma uplagor

flamma dfverens uti buf*

vudfnken ,
ehuru fmå o-

likheter finnas bår och

åår i det ojrign. Den

foregifves varit Jånd
från Lifabon tilPetiver,
och [krijven på Fortu-

giflfka* Hr, De Y Ifie ut*

gaf den på franjyfka„
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lämnades fkeppen d. x Jul. och man hjälpte
hg med båtar utfor ftrömmen Pnrmentier

,

lom hade § fall, alla tilfamraan 32 fot i högd,
famt kom på det fättet til en ftor fjb

,
föm

kallades efter Amiralen. Urur denna legla-
des genom en å in uti en annan fjö, löna

nå ndes efter en af Capitainerne RonquiUo,
Chmatet hade h-ttils varit Jjufiigt, men bör-

jade här biifva hårdt och likt Norra Ameri-

ca. Vid RonquiUo var en flad, der Amira-

len fick veta genom tolken PARMENTIER, at

et Ikepp ((om fedan befans vara från Bofton),

låg i nejden, hviiket ock ifraxt beföktes. Ca-

pkaine fåges hetat shapely och ei haft ftérre

befåtning, ån xo matrofer. Skeppets redare

seimor gtbboms
,

(kall varit Major General af

Macpchuléts, et af de florfla nybyggen i Nya
Angland. Amiralen gjorde ingen olägenhet,
utan Ikänkte dem åtlkiliigt af varde, famt

omfider bekom deras chartor och dagböcker,
hvarpå åcerrelan anträddes, och DE FONTE

anlände til ConoOet d. 16 Aug.
D. 22. ]un. hade Amiralen Ikickat Cap.

PEDRO BERNHARDO
,

at undedbka en flod kal-

lad Haro, fbm kom från N. Han gick den

upfore och kora i en vid fjo, lom fick namn

af Velajco. Uti denna var en flor halfo Co-

vihnjjet, bebodd af ganlka belkedeligt folk p).
Hår låmnade Capitaine fkeppet och med bå-

tar for utfor en efter honom kallad llrom
,

p)V’ Acofta talar om

en b och landfkap, Coni-

has kalladt
,
norr omMexi-

co ocb Florida.
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fom hade 3 fall på några och trettio mil.

Denna utlopp i Tartarifka hafvet. Från Co-

nibaflet gick han fedan upföre en flor fjo i

UW anda til 79 gr;s bredd. En i land fkic-

kad matros berättade fig hafva fedt det öf-

verfta af Baffins vik, och befunnit, at deri-

ftån ingen utgång vore til Atlandfka hafvet

genom Davis fund, m m. D. 29 Aug. var

Capitaine tilbaka och upgången et flyeke u-

ti Rio los Reyes.
Sådant år innehållet af DE FONTES beråt-

telfe,fom ilutas med en ganfka tvungen foljd,
at ingen genomkart finnes i N W til Stora hafvet.

Trovärdigheten af alt detta har med (kål

varit mycket tvifvelsmål underkaflad. Man

måfte tilffå, at Amiral de FONTE bör raknas

bland de ardra lyckligaffe Flagg-mån. At på
halfannan månad fjeif, och genom

utfkicka-

de, utan ringafle vidrighet af cllmat, vä-

derlek, vattufall, kringboende iårfkilte folk-

flag,m. m. genomfara få många och okånda

farvatten, famt omfider tråffa hvad fom fökes,

det år en ganfka belynncrlig och otrolig fram-

gång. Några påtageliga fel har man budit til

dels at förklara, dels at ratta. Affkrifters på-
litelighet år bekant i at originalet ej kunnat i-

genfinnas uti Spanfka archiver vil man af po-

litifka grunder uttyd.a; det hollcs få mycket
mindre troligt, at Ångelsmånnerne updick-
tat detta papper, fom det, enligt H;r ulloas

och fleres intygan, ej fkall vara obekant i

America: Ridd, wagers har ockfå låtit under-

föka i Bofton, och funnit, at den tiden vår-
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keligen varit en SHAPELY 5 denna ffad, o. fv.

Men DE fonteår Portugififkt och ej Spanfkt
namn ,

låt dock antingen det vara åndrat i-

från DE FUENTE, eller honom varit frän Por-

tugall, fora dä (lod under Spanien, få åter-

flå mänga andra (Vårigheter. Hvadan har

PARMENTIER franfyfkt namn? Huru kunde han

enlåns tolka få mänga färlkilta folkOags fpräk?
Hvarfore har man brukat en Ångelsman at

ftyra ? Hvarfore råknas tiden efter carl l:s re-

gerings-är i Ängland V Hvar har penNALOSSa

blifvit af? En Spanik Premier Minifters fyller-
fon kan icke förgås, utan at något derom år

bekant i Spanien r Huru hafva medföljande

Jefuirer kunnat fortiga en fä betydelig uptåckt?
Det ar befynnerligt, at til en fädan legling bru-

kats Amiral frän Portugal!, famt under bo-

q ) Anhnr Dobbs,
Account of tbe countri-

es adjoining to Hud/ons

hay, Lond. iqqp f 130.

Dobbs tror, at Bodon-

/la fkeppet kommit ige-
nom någon opmugHVba-
ie cove vid 62 f grads
hedd, emedan en Wi!

fon, under lifta refanx

1346 och rpq-t , funnit \
den gå i SJV oeh omft '<
der få den hredd, at ej
land kunde Jes mer ån

på ena Jida ■ ■ Märkeligt

ar ork dst, at Gap. Lati"

cailer
, Jom 1600 /lacka-

des at foka genomfarten
på oftra kuftcn af nor-

ra America
,

under kem-

refan /kref til Ångland
\ocb fåtter den, ju/ vid

'lamma hredd. Hill. Ge-

I ner. des. Fny. lom. LVII
.

\f. 4J3, Hvart Boftonfka

fkeppet fedan tagit vå-

gen ar nldeles obekant ;

det tros vara plundrat
der det låg/men ftrkla'

ringen år mg tvungen-



nom folk af fiere tungomål, och at den icke

de(s mindre förblifvit obekant.

Efter den charta, (om H;r DE L’ ISLE hår-

ofver förfärdigat, utfaller floden Bernhardo

i hafvec ofter om den af Ryflarna uptäckta
Hermogen is udde, och hda Berings-land

,

TSCHIRIKOW fåg, utgår en

ftor o. Ronquillo åter ligger ej långt från Wa-

gers önring uti Hudfons vik. r).
Man äger beråttelfe om en annan fegling

på famma kufl, några grader längre i S,än
den omtalta, med hvilken denna åfven der-

uti kommer qfverens» at defs trovärdighet
mifstånkes.

Sedan drake och CaNDISH tilfogat N

Spanien (ä mycken fkada (kall regeringen bör-

jat efterfpana genomfarten i NW, for at be-

fåfta den, och derigenom betaga Ångelsmån-
nerna en fä lått väg in uti Stora hafvet. JUAN
DE FUCA blef til den ändan utfkickad från

Peru med 3 fkepp, men genom befätningens
oenighet miftlyckades hans vårf denna gän-

gen. 1592 blcr han å nyo
fånd med et litet

fartyg, och följde kuflen åt, norr om Cali-

fornia, til 47 gr:s bredd. Stranden vände (Ig
der åt NO, och lämnade millan 47 och 48

gr. en vid opning. Uti denna gick han in och

råkade en ftor fjö, uti hvilken få långt (egla-
des, at han trodde fig vara kommen in uti

nord
-
( jon. Således hoppades han genomfar-

r ) Nonv. cartes des i

iiecouvertes de l’Amiral\
de Fonte, &c. parM:r

1 de i’ Ifle

87kända lånder.



ten vara funnen,och kom (amma år til Me»

xico med denna tidning s). PURCHAS utgaf
beråtrede hårom 1624. Vore denna och ny-

ligen nämda fegling lanne, omöjligen hade

DE FONTE kunnat vara okunnig om den för-

ra och få plötfligen 1 gånger ga förbi både

den af FUCA, och en lenare funnen öpning
ån längre i S, om hvilken nu Ikall talas. 3

Ikepp utgingo frän Acapulco 1603, följdes

åt til 39 gr.s bredd, men der vände et af

dem tilbaka. Följande Sr hnnno de 3 ofriga
til 43 gr., och namiigåfvo Vita udden af li-

na fnö betlckca berg. Hår vande det andra

om, men det tredje, under MÅRTEN D’ AGUI-

DARS befåi, fortfor ännu en grad, hvaråll ftran-

j)Fuca fkall varit född
Grek

. af dngehmän ta -

gen til fånge, och fe dan

(inan vet ej huru) kom-

men til Peru: har ine-

mot 30 år tjäntfom fiyr-
man, dci han forfta gån ■

gen ut[ändes. Fid fin fe-
nare hemkomft blef haji

ej helönt efter väntan,
tefls derfére tilSpanien,
men hade [amma ode der.

Då begaf han fig i hem»

lighet på vägen til fitt

fädernesland, men raka-

de under refau i Fenedig
«n ångelfk [iman ,

Mi-

chel Lock, ijpä i /tpr*
Med denna kom ban bf-
verens at gå i Drotn. E-

lifabets tjdnft, men åt-

jkilliga omjiåndigheter
hindrade det i 6 är, och

imedlertid dog Fucai e-

lände. Man har ingen an-

nan knnjkep om alt det-

ta ån efter M. Locks be-

I råttel fe, fom finnes hland

j andra fagor uti den jam-

ling Äng.Tbcolngen Sam.

Purchas (annars Prole-

mreus angiicus kallad)
\utgijvit i 4 tomer, un-

-1 der titel aj Pilgrimages,

88
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den 1603 d. 19 Jan. befans flrärka fig i NO,
famt en flor flod, imellan fkognka flrander,

utlöpa. Strömmens häftighet, elakt väder och

kold hindrade honom at gå upföre och full-

följa fin upfinning. r).
Innan deffa obekanta trader af America

öfvergifvas, bor et få kallat Fa fler haf ej iåm-

nas ohemålc, GUILL. DE v ISLE föreflalte fig,
i flutet af lift- förflutna hundrade-tai, en flor

f/o eller hafs-vik imellan
40 och 50 gr:s

bredd, fom blef kallad Våfter-haf, i anieen-

de til fin belägenhet emot Canada: der går
på hanscharta af 1695 til 28i;c?e meridian åt O,

men ingen Midori utfättes: pä 1717 års charta

gick defs oflra ånda endafl til 259 gr. Qvi vi-

ras läge norr om Mexico, Tamt ådkilliga be-

råttelfer, i fynnerhet af de vilda, om et ftort

haf 1 granfkapet af förftnåmde ort, voro de

grunder hvaruppä han fotade fm mening. Hans

bror JOSEPH NIC. DE L’ ISLE och defs måg
Hr. buache hdfva federmera fökt beflyrka
denna tanka med nya fkål, i fynnerhet af

FUCAS åfvannåmda fegling. Den förre tilläg-
ger detta haf två utlopp, nemligen både ge-
nom Fucas och Aguilars opningar, fatte deC

1750 imellan 40 och 43 gr. i bredd, Tamt 245
och 270 i längd, gjorde Mifluri endafl: 18 gr.

lång, utlämnade aideles Vackra floden, lade

de Fontes uptåckter norr om W-hafvet, fam£

emot alla beråtteifer, Qvivira offer om Te-

t I Joh. deTorque-
imda§ Mmarquia india-

na
,
Bok F. cap. 4s. //. Q,

dei Foy. LFll: 431,
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guaio, vifade ingen gemenfksp imeilan W-

hafvet och Michinipi eller Aflinipoels. På 1753

års charta lägger han det imeilan 43 och 53

'f gr.
i bredd, famt 345 och 270 i långd, Mis-

furi utdrages til Qvi vira bergen, eller nåftan

til hafvet
, Michinipi blir hår DE FONTES (jo,

6 gr. norr om Lac de Criftinaux, Teguajo
lättes foder om Qvivira : Ryftårnes uptåck-
ter ftå på ingendera af hans chartor. Herr

BUaCHE teknade det 1752 imeilan 44 och 55 gr.

i bredd, famt 250 och 261 i långd, gor clefs-

utom forbindeife med Michinipi imeilan 55

och 58 gr. latitud u).
Det år en afgjord fak, at Spaniorerne, fe-

dan Mexico biifvit årofradt, varit enfamt

I ftånd, at underfoka Americas våftra kufter

åt N, man vet oek, at de hårutinnan icke

fparat hvarken moda eller omkoftnad. På de-

ras beråctelfer hafva derfore de åifta chartor

biifvit tecknade. Tamt vikar, uddar, ro. m.

namngifne, och om de icke i alt kunna vara

fullkomlige, (å år det åtminftone ofkåligt, at

forkafta mer, ån fom (åkra obfervationer gifva
anledning til. På 1500-talets chartor finnes A-

mericaåtN utftråckas vid pafstil 75 gr., famt

fkildes aldeles från Grönland; detta var nu

den fida, (om Spaniorerne minft kunde kanna.

Imeilan 2co:de och 340:de merid., famt 7o:de

och 7s:te parallelen (åtres Bergi regio, fom

angifves (låt
,

bebodd alleaaft af vilda häftar

u) Confiderationsgeo-

gr.
& phyf Jur Ui nouv.

i decouverUs £>V. i~IJ3. *
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och får: llraxt nedom Pol-cirkeln utlåttes

Anian regnu/n,
hvarifrån utlöpa i hafvet 2 Ho-

rder Grandes Corrientes och Rio de los Eltre-

:chos: Riket Qvivira lågges litet mer iO, dock

:på våftra kulten, under 4o;de gr. i bredd,
famt Jandet Tolm ( formodeligen det lam-

ma, Ibn ledan fådt heta Teguaio eller Ta-

huglauk), ån mer i O och inät Jandet.

Fadren jos. D’ ACOSTAS belkntning om

K. verlden år ibland de ålfta och påliteligafie,
(Jian predikade ibland Vildarne i 17 år och

hade fåledes tilfålle och tid, at blifva noga

underrättad x ): hans chartor åro yål utan

grader, men vila dock ungefärliga aflfänd och

belägenheter. Om Anian läger han, at det

går intil pol-cirkeln, har brift på ali ting,

fkiljer ined et fund från Afien vid 60 gr. n,

bredd; .kulterna af Qvivira befokas ej af Ikepp,

iandet har godt bete, men år armars ofruckt-

Tamt fom Anian
,

FR. VASQUES CORNERO (COR-

■NEDO eller CORONAT) utland af Vice-Konun-

;gen 1 Mexico 1540, uptåckte det af den anled-

ning, at hans loldater, då intet fpor af guld
fants i Cevola, läto i Tigueza inbilla fig, at

Konung tataßaxus i Qvivira hade Hora ri-

kedomar, de hunno ock omfider dit genom

en lång, belvårlig och händig våg, på hvil-

ken under många mil ofta ej fants en Ilen,

x) Originalet tilden-

va rura bok torde varit

antingen hade Spanfka
.och Latin

s
eller ock den

tyfka ojvcrjåtningen af

1605, hopdragen aj 2 Jår-
fhilte vark. Se Hr

.
En-

geis Man. Geogr.



tråd eller gråsftrå, men fujino til fin harm

hela TATARAX! fkatr beftä af en kopparkedja,
fom at honom bars på halfen. Han berättar ock

at Anian, Qyivira, ra. m. blefvo af ANT. D’

espejo å nyo uptåckte 1583, de hafve fol-

jakceligen förut varit kände.

Vi fkola nu jåmnföra alt detta rred de

underrättelféf, (om hittils Srhollits ifrån fafla

landet, för at fe, huru vida de anförcn feg-

lingar o&hW-hafvet kunna beftä. Af de Vil-

das refe beråttelfer år en fynnerligen märk-

värdig efter MONCACHT-APE (få kallad för

fm outtrottelighet). Han började gå åt W

utmed Mifluri, något ofvanföre der floden

kröker flg i SO til förening med MifTUlipi,
d. å. under 582 meridian och imelian 41 och

42 gr. i bredd, Canferne, fom bo. hår, rådde

höhöna,at följa MifTuri 1 månad (30 dagar),
hvilket och ikcdde, han råkade då jägare,
fom underrättade honom, at ännu göra 9 finå

dagsrefor utmed denna flod, fom går imel-

ian W och N, fårat fedan 7 dagsrefor i N, få

fkulle han finna Vackra floden, hvilken lö-

per
ifrån O åt W. Om nu allenafl räknas i O

och W 3 i mil på hvardera af de 30 j), famt

y) Charlevoix talar

»m Vildar vid gr.

lat. Aioux kaUade
,

hvil-

ka gd 8 mil om dagen.
De Romcrfke Soldater

gingo 3- på J timmar
,

lajtade med 60 marker.

En American laftad med

200 marker går vanligen
5 mil om dagen ,

men

Moncacht- Ape har en-

dafl 100,och ofta ej åf~
ver 60 marker,Jamt gick

fortare ,
ån andre, har

92
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3 på hvardera af de 9 dagar, lå g6r det til-

mil, hvilka vid denna latitud

fvara emot xöf gr. Denna våg räknas annars

af de Vilda almånneligen til 210 mil (eller

265 gr.), hvilket ån ytterligare vilar dagsre-
forne vara tagne til for ringa värde. Vid an-

komften til Vackra floden leglade han med

Lutrcrne utfore den famma, (om ärftoroch

häftig, på ig dagar til et annat folkflag. Låt

vara, at endaft 8 mil hunnits om dagen, lä

gor det 144, hvilka vid 44 gr. lat. fvara om-

trent emot 20 gr. Sedan kom han efter hand

til åtlkillige folkflag, uppehollande ftg ej län-

gre ån 1 dag hos hvardera. Han utlåtter ej

huru länge denna fegling varat, men man

kan åtminftone antaga den til 20 gr.
Det fi-

fta folkflaget bodde endaft 1 dagsrefa från

hafvet: här började han vandra i NVV land-

vågen, parallelt med haLkuften, och räddes

omfider ftanna, emedan kuften, ännu långs
ftråckte fig i NW, fedan i W och ånteiigen
rått i N. All hans våg i O och W gor fåle-»

des i det minfta \ gr., hvilke dragne ifrån

282 gifva 225 - gr. i long., til hvilken mon-

CACHT-APE hunnit, utan at blifva något W-

haf varfe. LE PAGE DU pratz, fom anforer

denna refa,gor en annan räkning efter den

vildas egit öfverflag, fom forer honom än

längre i W. Han var borta i y år, hans våg
härunder, bringad i dagsrefor til lands anta-

ges 36 månader, eller då f for återrefan af-

Jäledes fährt om dagen lagt f-j mil til rygga.



kortas, 540 dagar, pä hvilka efter g- mil om

dagen, han gick 1890, afdrages ån f for kro-

kar
,

få återftår 945 mil eller ng gr. Ville

man ock fatta hans vag åt NW, blir åndock

ofrigt mer än 70 gr. rået 1 O och W s). Den

%) Denna Moncacht-

Åpe var af jolkflaget
Hazu

,
fom ho ofier om

Miffiffipi eller S. Ludvics

flod,under några och tret-

tio gr. n. hredd
,

vid en

å, fom det uti infaller och

kallas Vnzu, Han hade

tmflat både huflru och

barn
,

var fåledes ledig,
at åtlyda fin nyfikenhet
och hos andra folkflag

jhka underrättelfe, i fyn- \
ner het omfine landsmäns

, 1
och i almänhet de Rö-

das bärkomfi. Det var

en tänkande och i fitt
ag värkeligenflor man'. \

han gjorde fbrft åt Oocb

ända til hafvet en färd,

hefag Niagara vattufall,

m. m. men vände Jedan
om til de fina, for at ät

IV foka den kunfkap han

hittils fbrgåjves efter-

Jiräfvat. Han har får
Hr. Le Page du Pratz

med fädan redighet ,
och

med fädane omftändighe-
ter,berättatfina vandrin-

gar , nt de icke medJkäl
kunna rnifstänkas,få myc•
ket mindre

, fom hane

ofira refa träffar in med

hvad man der känner.

Han hade ock af line

i landsmän får outtrOtte-

i lighet fädt namn
,

hvif

• ket hetyder en
,

/ö«w va-

\jer nä gon mhda eller be-

Jvär, Det år märkvär-

digt , at de folkflag i IV.

America
, fomfjelfve kal-

la lig Röda
,

alla påflå
fig hafva kommit ifrån
et land) helågit imellan

IV [kallt) och IV {Solned-

gången ). En gammal

guhhe hos det ytterfla
folkflag han hejökte åt

TV
t

hade åfven berättat,
at

,
da han Var helt ung,

hade en gammal man

fagt får honom, at han

94 Om föga
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anförda berättelfen har för öfrigt all likhet af

fanning och årkännes äfven af Hr, DUMONT,

fom varit 22 år i detta land, ehuru han i myc-

ket annat gör anmårknincar öfver LE PaGE,

F.n rela gjord 1688 af Franfka Officera-

ren Baron DE La HONTAK, bekräftar i huf-

vudfaken den förra a). Han for öfver fjön

Michigan,få et flycke til lands och kom om-

fider med floden Uifkonfmk in pä Miffifippi,
famt efter g dagars ytterligare fegling til Lån-

ga floden (R. longue), under 45 gr. lat., fom

löper från VV til O: refan upfore denna va-

rade til d. 19 Dec., men tiLåterfarten behöf-

des endaft 35 dagar. Han förfärdigade fedan

öfver Canada en charta, fom dedicerades til

Kopungen i Danmark, och utfåtter der efter

egna'-anmärkningar Långa floden, famt efter

Villarnes utfagor en annan
, löpande från O

?.t W, ej långt frän den förras urfprång. Bäg-
ge uprinna ifrån famma bergsrygg, fom imel-

lan dem ftryker fram i N ochS, vid pafs un-

der 257 meridian, då dagsreforne flottas til

det minfla, fom kan begäras. Länga floden

utfattes af DE L’ ISLE på chartan öfver Cana-

fedt detta ftora land
,
in-

van hajvet bortfrätt det.

Detta alt fynes utmår-

ka deras bårkomji från
Hfien

,
och at N.

verIden

dermed fordom hängt til■

Jamman.
Se Hifl. de la

Lsuifiane par Mr. lePa-

ge du Pratz, hvilken 3

voU. i 12 utkom i Parts

rjjB. Hr. le Page bar

vant i Louifana från
inyS til 1734, och kunde

Jjelf tala med Fildarne.

a) Hift. Gen. des Vny,
Tom. LFI. tfy.



da, men ej pä chartan ofver MifTifini, dock

namnes til uteflutandet ingen orfak, tyckes
annars vara den {amma, (orn Fadreo HENNE.

PIN fatter 6-7 gr. (öder om Antonii vatten-

fall, famt kallas af DE L’ ISLE, och D’aNVILLE

R. caché eller af andra R. de S. Pierre. DE LA

HONTan anförer vidare, st nårmalfe foikflag,
på andra fidan om bergen, kallas Mofeemle-

ker, de 1 knade Spaniorer, hade fkägg och

brukte klåder, de bo vid länga floden, lora

drager lig något åt S och utfaller i en 150

vid och 15 mil bred falt fjo, om.rent go mil

frän bergen, hvaroinkring bo Tahuglaukerne
i öfver 100 vackra (fader, uppbyggde af (len

med platta tak, de hafva {kagg , legla i far-

tyg af 200 fots längd, våfva, gora
hackor af

koppar o-.h idka mänga andra konffer, bru-

ka höga fpitilga molTor, ftoflor, Läder, m,m.

Denna Tahuglaukernes fjo anfer Pir. buachb

för rå:ta W-hafvet, men det pallar ej med

om Mndigheterne: den ligger åtminffone 10

pr. mer 1 W; år ej få (for, at FUGA kunnat

fegla der i 20 dagar, utan at fe någon ftad;

längre i W därifrån bo foikflag, lom föra i-

bland krig med Tahuglaukerne, o. f. v. För

öfrigt är få ffort antal af både vidlyftiga och

i America, at alla beråttellér om

ftora vatten åt W omöjligen kunna lämpas

til hafvet, eller någon dels vik b). Hvad ån-

teligen DE LA HONTANS beråttelfer angår, få

h) Villarne i Louifia *

na kalla Sjöar for Stora

vatten, och hafvet jor
Stora vatnet.
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'ibora de icke utan bevis forkaftas, emedan

en del federmera blifvit bekräftad, fa fora hans

■ivåg til Miffifipi
,

hvilken fårut var okänd,
:ioch det öfriga ftåmrfter ofverens med flera

af andre upgifna omfländigheten Det kan

man stminflone med fogpåftå, at fucas och

DE FONTES refor på långt når icke hafva den

fannolikhet, fom MONCACHT-APES och DE

iLA HONTaNSc). Den fifta bade cck fiere Fran*

c) //r.DeGuignes be-

rättar i Mem. detAc.des

\lnfcriptiom t. XXVIII
,

nt Chinefifka handlingar
mntala refor dr i-

frän China til Fujang,
fom efter hans tankar var

jtdgon kuft af America
,

ej långt frän Calijornia.
F)e utfeglade ifrdn Leao-

f ungs-vik til Japan 12000

//, derifrån dt N tilVen-

cbin (fom han menar va-

rit fejo) qooo , fedan åt

0 til Tahan (Kamtfchat-
ka) 5000, famt omfder

til Fufang 20000. På 0-

lika tider hefinnes 1 gr,

hafva fvarat emot 193
,

272 j 55<f och 40j li. Ma ■

tes vågen mellan de an~

gifna ftållenfå finnes den

mycket fkiljaktig ifrån

åfvannämda tal Til äf-
ventyrs hafva deffe band-

lande anlåndt pä nägon
Arnericanfk 0

,
men hvar*

äft, kan ej lätteligen ut-

/åttas. Man tror väl/por
farnas i America efter
Chinefifka nybyggen,

men

fom Cbineferne nu for ti-

den äro ganfka dålige
jjomän , få hafva de i

denna bändelfe, pä 1200 är

anfenligen förändrats.
Annars omtalas i Ame-

rica flere bbffade, dock

hittils foga kända folk-

Jlag, med fkägg Baron

De la Hon (an fager, at

i almänhet äro invänar-

ne mer helefvade
, ju län-

gre ät IF: han förmä-
ler ock om Tabuglauker-
ne

t
hvad förut anfhrt år.
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fofer i folje, fom ännu lefde då hans beråfa

telte utgafs, utan at af dem något deremot

blifvit invant.

Vi hat va tilförne fedtj at California en

tid varit hoilen for 6. Denna oreda upkom
af en charta

*
fdm Holländare föregifvas haf-

va funnit 1620 på et Spanfkt Ikepp, och år

irringen fedérmera rättad, förnårnligaff i an-

ledning af Jefuiten eus. fr, kinos refor 1701*

imedlertid har denna rubbning medfört fle-

re andra, floder hafva utmärkts helt annor-

lunda ån förut
*

Udden Mendocino flyttats i-

från deil i9ö-2oo;de meridian til den 2jo:de,
och blifvit lagd vid paflet Anian, fora på an-

dra fidan en tid fick landet Jefo $
o. Lv. d).

Mnncacht - Ape berättar

om folkjlag , fom årligen
kornmo til våftra kuften

,

athuggn etgultfårg
träd

,

de voro hvite
,

hade kor-

ta bär
,
klädde i fint lent

tyg, hvarken af ull eller

bark ( fiden )
,

brukade

flöflor och turbantérjamt

nytjnde fkjut-gevär, Je-

remie, bvi/ken vid bör-

jan af lyaö-talet varit

Couverneur hela 20 åren

i Canada vid Budfons-

vik, fårfäkrar Vildarne

deruti ftämma ofverens
,

at man efUr fiere må-

nåders rejai WSWkom-

mer til en ftor jjå, hvar-

äfl de fédt folk med /kagg
och taöffhr, J&tn ho i hut,

famla guld pä flr anden
,

bråka filjverkdril ,
m tn.

men han har ej kunnat

fända någon dit
,

emedan

de iméUanhoendé folkjlag
voro i fejd emot hvaran-

dra [Voy, au Nord, Fl),
Fran. Lopez deGoma-

ra berättar om guld-och
filjver - hejlagné fartyg ,

fom kommit til Quivira\

0. f V,

d) $. 2j.
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Nlr låledes de fåkrafte underråtteller fol*

jäst når rum låmnas för fårfkika folkflagj
ftrommär och fjoar: når Vildarnes beråtteller

och refor vederbörligen granlkas, m. m, få

fynes AmeriCas våftra kult, ifrån yo til 60

når utmed igöide meridian, lamt

Utgöra ena fidart af (undet Anian
,

fom nåp*
ligen är öfver is-i 6 mil bredt; ledan fträc-

ka fig omtrent 20 gr. åt O
, derpå vända lig

1 SO til 22o:de meridian, åter åt O iö gr»,
famt ånteligen draga fig raef och mer åt S

til Galiforniä eller 2>o:cie middags-kretlen <?).

Californias ftråckning bor ock mer våndas åt

Wj an pä nyare charcor.der den upr åttas åt N»

2s- Under Alien finnas åtfkilliga til fitt

fatta låge nog ofåkra länder, afhvilkavi nu

i korrthet (kola öfverfe de förnåmfta.

jeso bief til namnet bekant korrt efter

japans uptåckning* Kejl. KUBO-SAMA jÖRITI-
Mo berättas hafva intagit Jefo år ngi, och

fatt Prinfen pä Matsmaj til Hofdinge derof*

ver. En tid efter uprefte lig invånarne, men

blefvo äter underkufvade* f\ Troligen haf

då en deras ftad blifvit befåftad och kallad

efter Kejf Refidencet, hvaraf en förvirring
upkommit,ty en del känna ej Jefo, utan un-

der namn af Matsmaj, och andre holla det

for en ftad på någon o af famraa namn. Por-

tugilerne fingo aldrig lof, at der handlä,rnert

Ang. Cap. SARIS århok 1613 dertil frihet
j

dock

e) Se Hr. En gel s

(harta.
I f i ChadeyoiXj Hift-
\di jfapoth



betjente han fig ej deraf. Fader JEREM. DE

ANGELIS fändes dit 1620: efter hans beråt-

télte år dec med vatten omgifvit i O, S och

W. På våftra fidan är endafl et fund, 13 fmalt,

at man vål kan fe folket på landet Tedoi,
fom ligger mitt ofver, men lå flromt, at gan-
Ika tjocka ror båckas ned och Ster refa fig
med den llyrka, at båtar deraf {kulle fljelpas,
hvadan ock ingen vågar fara ofver. Invå-

narne kallade det Ainomoxori och visfte ej,
om det åfven i N år kringflutit, men han

tror det, emedan regeringen är fri och en-

dafl: under husfåderne. Vågarne {kola vara

hogfl befvärlige, hvadan 90 dagar behofvas,
at gå til hifvet i O, och 60 at komma til

fundet i W. Enligt KiEMPHERS beråttelfe tek-

nas på Japanlka chartor en o jefo, och der-

ofver et land af famma namn, dubbelt (tor-

re, än China: han tror dock äfven det le-

nare vara kringflutit g-). CHARLEVOIX talarom

Japanfke fartvg, fom ådkillige gånger blifvit

dir kaftade, famt funnit {iden der vara i bruk,
landet ftråcka fig långt i N, m, m. Chine-

lerne nämna ock et Yeqo bredvid Tartariet,
med en flor fjö, Pe kallad. Berättelferne om

de åldre Hollåndfke Befkickningar innehålla,
at Jefo hånger ihop med japan: at imellan

Zungar och Jefo går in en 10 mils vik: at

landvågen för höga berg dem imelian ej kan

nyttjas, ra. ra. b). 1643 utlåndes frän Batavia

g) Defcr. de Japan. III: 40, 4/.

b) Foy. au Nord, Tom,

100 Om fåga
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2 fartyg Caftricom och Brefke, det fenare ur*

lider Cap. screp, fom hr;de öfverbefålet. De

ihade befallning, at underfoka Japan på öftra

fidan och gå anda til y 6 gr:s b*edd, men de

iblefvo genom ftorm innom korrt fkilde och

iråkades ej mer. Caftricom uptåckte redan vid

43 gr. Je(o: i- gr. längre i N lades til land,
iföra fants ganfka bergigt och med raafletråd

bevuxit: vid 46 gr. fifkades ien flor vik:

vid 48 gr. 50 min. voro grås bevuxne kul-

lar: vid 45 gr. jo min. träffades forlf af v.

I VRIES et lund, Staters o kallades det, fom

låg på vånffer, och det på höger Compagnie*
land, bågge fulle af flora berg: vid 45 gr,

10 m. voro ock Hollåndarne i land. De

nåtnna många orter, beråtta dels efter OERI

(en Japanare, fom derpå handlat i flera år),
dels af egen årfarenhet

,
om landet, at det

var kringflutit, bergigt, bördigt, mångflades
fkogbevuxit, förledt med rik fllfvermaim,

na. m., och om invånarne, at de liknade Ja-
paner, med hvilka de ock handlade, at de ej

brukade jorden, utan lefde af flik, viidt och

frukt, at Förften i Matsmaj ärligen fjelf för-

de fkånker til Kejfaren pä Japan, o, fv. Bre-

fkes dagbok, ehuru den föga blifvit nytjad,
är långt mer uplyfande: den utfåtter åtfkilli-

ga longituder, feglade genom Sangaar och

fäg land raer ån 12 gr. öiter om det ytter-
fta af japan

,
men kommer för ofrigt öfver-

ens med Caflricom, at göra vikar af alla de

flållcn, der landet nu tyckes varit af fund ge-
nombrutit, Detta fartyg gick genom fundet
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Sangaar vid 41 gr. 50 m. lar. och 164. gr#

48 m. long. åt O* land Tågs under 43 gr. 4

m,; vid 44 gr, 4 m. råkades fartyg, hvars be-

fåtning var klådd, (om Japaner; vid 44 gr.

12 m, lat, och 167 gr, 31 m, long. var högt
land; vid 45 gr, 13 m, lat, och i6f gr. 36 m,

long. fåg landet ut,fom öar, men befants fam-

manhångande; vid 46 gr. 15 m, lat. och 173

gr. 16 m, long, voro höga berg; vid 47 gr,

8 m. lat. oeh 173 gr, 53 m, long, fants land,
o, L v, i).

Defle och fiere i åtfkillige mål flridige
underrattelfer hafva nödvändigt orfakat, at

Jelo blifvit ganfka fkiljaktigt lagt på chartor,

j, texeira
,

den bekanta Äng. Sjöman R. DUD-

LEY, m. fl. jkilde det från Japan ,
men GU»

DE L’ ISLE förenade dem k), hvilket fenare

man nu visft vet vara orjektigt, TvåHollånlke

chartor, fora utkommo pA flftforlidna ao-tal,
förenade det med Kamtfchatka, och efter

dem hafva flere lä gjordt, men bef.RING utgick

1727 från Ochozk, feglade förbi det ytterfta
af Kamtfchatka och följde kuflen ät N, ånda

til 67 gr. bredd, Jefo har ock blifvit hoplagt
med N. America för at göra ena flranden af

Anian, men det har fedan almånneligen blif-

vit forkaftat. Caftricoms dagbok har i fyn-
nerhet grfvit ftyrka for den tankan, at detta

i) Witfeo, Noord en

oojl Tartarye ,
ed. 2, f.

l$S.
De I’lfle berättar,

et Schajp ingen ting ut-

rättat
,
utan blifvit fafl-

i tagen pä Japan ocb förd
til Jedo.

k) Foy, au Mordy t. 111
„
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land var farnmanhängande och flört. Ryflar-
jie hafva federmera Tamlat hårom underråt-

telfer. Kring 1694 ftrandade en Japanare e-<

mot Kamtfcbatka, han blef ford til Mofcou,

och under ditrefän hade STKAHLENBERG til-

fålle, at få tala med honom. Denne berät-

tade, at Riket Ofaka ( Japan) ej år långt från

det födrafte af Kamtfcbatka, famt afftåndet

fullt med oar, hvars invånare, Kurilerne, kal-

lades på Japan Jefo eller Efo. 1710 blef en

annan Japanare vid namn Sanima dit drifven,

pch fördes 4 år efter til Petersburg, at gif-
va ytterligare uplysning. 1706 hunno Rys-
farne fjelfve, at få l7ll gin-
go någre Coftaker Dan. Anziphorow, Ivan

Kofirewfki, med fl.,fedan de mördat Atlas-

fow, at til brottets förfoning underkufva des-

fa öar, men det lyckades endaft med den

forfta. 1712 och 1713
for Iv, Kofirewfki ,öf-

ver 14 at dem, och kom anda til Matsmajs

granne, Kunafchir, ftällandes kolan nåffan rått

i S. Ötvervågas omftåndigheterne vid denna

refa, och alt värderas i det högfta, (å kan än-

dock afftåndet ej blifva ofver 100 mil imel-

lan Japan och Kamtfcbatka, hvilket dock ej
år mer ån hålften af det, fora nyafte Ryfka
chartor gifva: de fåtta åfven Ofkois-udden

15 gr. ofter om Japan, då likvål Kofirewfki

fåger refan fke i S, hvarmed STRAHLENBERGS

charta inftämmer
,

och hvilket CHARLEVOIX

föker med obfervationer beftyrka.
Om nya och fåkrare kunfkaper vunnits,

få åro de åtminftone icke hittils upgifne. Cap.
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SPANGENBERG och Lieut. WALTON fåndes vål

åt denna trad, men 1738 uträttades ingen ting:
året derpå bruto de fig ut tidigare genom i-

len, dock blefvo de genöm ftorm inart åt-

Ikilde, bagge gingo imellan åtlkillige öar,

bSgge voro i land på Japan, och den förre

afven på Matsmaj. I Aug. månad återkommo

bägge til Ochozk, famt aflämnade genad fina

oblbrvationer och berättelfer, hvarefter hela

denna nejd fordeltes uti öar i Ryfka Atlas»

Senaten anfåg dock vårkeligen den ftora afläg-
f«nhet, fom SPANGENBERGS charta gitver, i-

mellan Kamtfchatka och Japan, for opälite-
lig, han blef derfore genad fkickad tilbaka,
och gjorde afven 1741 en ny refa, at utrö-

na
,

om han til åfventyrs förra gängen tagit
Corea for Japan, men fartyget tog läck, åf-

ven fedan det var lagat, och refan blef frukt-

los. Sedan vet man ej af några nya uplysnin-

gar i detta ämne. Vid defie öars namn bör

märkas, at Kofirewfki kallar dem lika, fom

jnvånarne, men SPANGENBERG ger alla Ry-
Ika namn, utom de 2 närmade til Japan.

D’ anville anfer Jefo, Staten-och Com-

pagnie-land, med öarna från Japan til Nade-

fchda, for et, dock år han af Cadricom be-

dragen, at förena Blydenberg, Tamari Anivva,
udden Aniwa, m. m. med odra Tartariet, och

at råtta udden Patientia, lom år den norra*

fte af Jefo, på fodra ändan af on Sagalin Ula.

T Herrar DE v ISLE och buAche gora nu

Matsmaj til en egen ö, hvarfore icke dä Ku-

nafeir, Urup, Figurnoi, ZitKinoi, ra, fl.? De
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neka ej ön Nadéfchda, men den kan ej be-

flå med Caflricoms beråttelfe. Når man i et

viker derifrån, få år intet Ml, at icke göra

fammaledes i det otriga. _

japanerne fynas kalla de i N och NO om

dem belagna öar, och deras inbyggare, Jefo

:el ier Jefo-Gafima, (fom til åfventyrs gifvit

: anledning til den få långe bibehållna irring,

: angående deras fammanbang),famt alt fall lanci

i famma kofa Oku-Jefo. Hr. engel bibehol-

Jer Matsmaj, fåtter derofver i N en flor o,

under namn af Jefo, gående med norra åh-

dan til 51 f gr. och hängande ihop med Saga-

lin-Ula: denna underkufvades til en del af

‘KUBO-SAMA, Ansar år en anfenlig flod, kan

fåledes fororfakaet ftromt fund: den har för

iofrigt ofanteliga rör.

"Staten och Compagnie-land börja nu på
cbartor förfvinna, eller förvandlas til (må öar.

Monne de ligga itnellan 45 och 48 gns lat.,

men äro af Ryflårne okande, efter låget år

vafter qm den flråcka de följt? Gamas-. land

har man ingen vidare underråttelfe om, ån at

PortugifilkaCosmographen JUAN TEXEIRAX643

anteknat denna fodra ftrand på et fjö-korc,

med anmårkning, at en Indian JUAN gama

(edt den, under eo refa från China til N. Spa-

mien /). thevenot kom öfver denna char-

ta i handfkrifc, famt låt flicka och utgifva
den 1664/«). Monne detta och Compagnie-

l) Hift. G. des voy.

Tom
.

LVI1: 483*

m) Recueil des Foy.
Tom, 11,



land åro et och famma ? Til åfventyrs har em

ligt Hr. mullers fannoiika gifihing, underjor*

di(k eld del i hårvarande förvirring. Kanfke,
at fordom Kamtfchatka

, Kuiiler, Jefo, Japan,
ja åfven Corea hångt ihop, men fedan genom

jordbåfningar, (om i defla nejder ganlka of-

ta förefalla, blifvit (kilde. Då kan man be-

gripa Hollåndarenas fegling, Chinefernes ?e,

m. ra. Hvad det land beträffar, fora Fran-

fka chartor antekna vara (edt af tschirikovv

1741 i Sept., få var det ej annat, ån den

ftrand beering kallade Johannisberg.

Nya Guinea år et ftort, ganlka högt, Ikog-
rikt och bördigt land, fom ligger i foder

från Japan, och börjas flraxt nedom dagjäm-
nings-kretlen. saavedra uptåckte det 1528,

dä han under fm återrefa från Moluckerne

blef våderdrifven n). Stranden lågs öfver

100 mil 1542 af gaetan och della torre,

•och 16x6 följde LE MAIRE norra kulten af

Nya Britannien
,

lom harlky-höga berg,men
vackra Ikogbevuxne kuller, och derraed trod-

des vara fammanhängande til dels daMPIER

fant det vara en aflkild 6, imellan hvilken

n) Alvaar de Saave-

dra utruflades med

5 fkepp frän en hamn i

Mexico
,
at foka Krydd-

oarne ( Moluckerne ). Han

kallade N. Guinea Guld-

harna. Roggewin fant

pd hela 140
mil aj ku •

ften intet ofruktbartflal-

le : fkall hafva mufkot-
trad ocb allehanda rike-,

domar. Invänarena tror

Thevenot genom Lc

Maire hafva fädt namn

af Papous: de äroJvar•

'ta med kont här.

106
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och N. Guinea han feglade §r 1700, farait

namngaf den förra 0).

Fapous-ocrne uptåcktes af Holländare 1622,

Pe älfla chartor, fåfom ORTELH af 15700011
1 579 /pLANCI I 594 ,

K.ERII 1 612
,

BERTII 162g*
med fl. ut/åtta ätfkilhga oar imellan N. Gui-

nea och Gilolo, enligt Fortugififka beråttel-

fgr, i fj nnerhet 6EOR. MSNESES 1525. DAM’

pIER.s och flere nya chartor fammanbinda dem

n>ed N. Guinea, til åfventyrs genom förhaftat

bruk af LE MAfRES refé-charta, STRUYCK har

från Holland fån dt en til DE THURy och MA-

iraldi
,

fom vifar dem vara oar, horan?

de under Konungen på Tidor: Hr. BUACHB

par lofvat utgifva den p). Waigeeuw ,
derj

norrafte, går i gr, norr om Linien. Gilo-

los norra kufl; lågges vanligen under 2% gr, n,

bredd, men i schoutens dagbok flår, at den

råkades vid 4 gr, och 17 min,: invånarne kal-

;Ja denna c Halamahera, fom fkail betyda Ny

jord. Landet, fom dampier fåg 1659 norr

om Ceram, tyckes varit 6n Mixoal

Långre i Såro ätfkillige ftrander uptåck-'
te imellan xo och 44 gr, fudl. bredd, iamt

inaellan i2o;de och i72:dra meridian, hvil-

o) Aifl. G. des Poy.
XLII; /A. Roggewin
lefkrijver invänarne flo-

ra med långt Juart här,

gulaktiga ,
fmärta, qvic-

ka, viga , färdiga at han-

tera pilar och jlungor.

p) Mem, de LAc, de

Paris q fj, Angelsmän-
ner ne lämnade q6B en

poft, fom de ägdepå Pa-

pous,
hvilken gafperlor y

perlemo, fogello,
m. m.

De Bougainyille.
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kas fammanhang, både fins imellan och med

N. Guinea, varit til defla lenare år obekant.

H vad, iom kallas Carpentavia fams förfl af Gap.
p, carpenter 162 g q) >

och Ikall federmera

af Holländare ofta vara bef6kt. hiemens-land
y

fom går til 10 gr. ludl. bredd, upvåcktes til-

lika med Arnhem \ ?i g af zeachen, förmode-

ligen född i Arnhem r): w. de witr gaf fitt

namn St det land han befökte 1628, norr om

Remeflens flod,emot hvillcetCap. VIANE (am-

ma är i Jan. förlorade fitt fkepp: {lranden

Concordia blef 1615 1 Ocl. funnen af Capit.
THHOD. HERTOGE, född i Endracht, fom för-

de Ikeppet Concordia: franc, pelsaart, fom

årnade fig til Carpentaria, flotte med fkeppet
Batavia om natten d. 4 Jun. 1629 på de ef-

ter FR. HUTHMaN kallade klippor, utan for

denna kuft s) ,
hvilken 1699 af dampier ån

q') Carpenter kom rik

til Europa 1628 ocb kun-

de derfore ej 1662 gjordt
denna uptäckt ,

fom Pre-

yoft fager i H. G. des

Foy. XLII: 8 j
i fali det

iclie varit en annan med

famma namn.

r) Ant. van Diemen

var då Compagniets Ge-

neral t Batavia
,

och lå-

ter upmuntrat til Geo-

graphifka uptåckter , ef

ier\han flere gånger hlif-

vit upnåmnd.

s ) Peliaart for från
Texeln\ r]2(> med flere

handelsfkepp , men hlef,

fedan de gddt jbrhi G.

H. udden
, genom ftorm

fkild ifrän demfedfkepps-
brott, herga de det må-

få pä 5 oar
,

af bvilka

den ena kallades Bata •

tvVw Kyrkogärd , hej>åk-
tefiranden Concordia for

at hämta vatten
,

jant der et fläkt nakot



nogare år underfokt, fom då namngaf atlkil*

liga vikar och uddar, famt några öar,(ärorn

l Dufvn-ån
, Konung JVilhelm, Snack bn, Fårjyn,

Matbias, Storm ön, Läng on, Kron-bn, Rosma-

rin
,

m. fl, t). Kulten Leuwin b!ef funnen 1622:

om fkeppecs namn, elier någon fedd Lejon*

ninna, gifvit anledning til benämnandet, år

ovisfl. Den blefå nyo befokt xggyaf du ques-

ne och 1697 af Gap. flamnimg
,

fom når til

lilla Flickön funnit goda hamnar och fifkrika

ftrommar, 1627 fant p. de nuits den kufl
,
fom

åger hans namn: likaledes joh. edels iö!9.

Gap, a. TASMAN var 1642 pä den mäfi i föder

land ,bbljt med myr(lac-

kar
,

flora fom fmä bus,
och befvärat af oåndc-

iig mängd flugor. Han

feglade fedan til Bata-

tna,at jkaffa undfätning,-
imedlertid gjorde en Jer.
Cornelitz genom

hot och

mord flg til Capitaine ,

érnade öfverrumpla Pel-

laart, blifva mäflare af

fartygen och fedan ofva

[jåröjveri. Denna omånfk-

lighet var !ä mycket grof-

vare, fom hunger ocb törfl

plägade dem : den llef
ock Ibnt vid Pelfaarts a

terkomfl, H, G. des Foy.
KUL i

t) Dampier anlände

16c?7 ifrän Timor
,

imel-

lan Diemens - land och

Arnbem : 16yy refte han

tilN. Holland ifrän Ång-
land, följde väftra ku-

flen från 2g: de til ty.de

parallelen, hejbkandeCon-

cordia och Wits land,gis-
fade et fund éfver C ar-

pentnria, feglade ät Pa~

pous och fä, imellan N.

I Guinea ocb IV. Britanni-

en, äter til Timor, Frän

l jfi§3 til i6yt hade han

dels fom fribytare, dels

fom köpman
,
refl omkring

jorden på ätfkillige far-

tyg.
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belägna kufi, fom kallades efter Gen. Van DIS-

MEN: han följde den ifrån 41 til 44:de pa*

falielen, Tamt imellan i66;teoch löprde mid-*

dags kretfen u). Nyligaft, eller 1770, har Cap,

COOKE, fom hade Hrr. BANKS och SOLANDES

orn bord, ifrån Cap Dromedary under 37

gr. $0 m. lat. följt öflra ftranden, famt oralft

der feglat imellan Carpentaria och N. Guinea,
om hvilket fund redan dampier gillat x)'

u) A. Tasman gick
d. 14 Aug. i6pz frän Ba-

tavia med afartyg,Hems-
kerk och Zee haan. D. j

Sept. ankrade han vid1-

jle de France
,

hvaråft
han får vinds /kull må*

fte droja til d 8 ocl.: d.

zp Nov. träffade han det

Jödra Diemens-land: d.

21 ankrades och ftället

fick namn afFredricHen
rics vik; bär jags på
landet fyät efter odjur,

like ligrars \ bufkar vo-

ro få; på 2 träd af an-

Jenlig diameter och bfver
60 fot boga ,

innan qui-
ftarne togo vid

,
voro i

harken huggne fteg, y til

6 fot ifrån hvarandra
,

hvarafJlutades, at om

invånarena bruka bår up-

lliga
,

made de vara af

anfenlig längdi rhk märk-

tes på långt holl
,

men

intet folk ; d. j Dec. läm-

nades N. Holland. H. Cf,

des Foy. XLll.

x) Cap. Cooke an-

lände ä- i$ Apr.
til Cap

, Dromedary under 36 g r t

20 m, fndl. hredd. Folket

fants i almånbet ej of-
ver j fot Såga , hjulben-
te

, fvarta med flata na*

for ,

hreda munnar och

långt rakt har: et hen

ftuckit genom [eptum na-

rium bars fåfomprydnadt

de vislie annars ej af
hrod, lejde ntäft afftekt
fifk, hade godt mod

,

vil-

le ej taga emot europet*

fke faker
,

hodde i ujla
kojor

,
malade hvita män•
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Åro alla nu upråknade ftrander famtnan-

hangande, få utgöra de åtminflone få ftort

land, fora hela Europa. Hollåndarena kånna

Idet förraodeligen mycket vål, ehuru de hål-

la fin kunfkap hemlig. THEVENOTS charta vi-

lar ganfka många af dem namngifna orter»
och 1744 fick det almånneliged namn af Nya
Holland\ MARCO PAOLO fåtter i SO frän Java
Iftora oar. Hade han härtil någon grund,få
lårer den vara funnen hos Chineferne, fom

idå tyckas haft kunfkap om N. Holland.

öfler om fodra Diemens-land uptåckté
TASMAN 1642 d. 13 Dec, en hög och ber-

igig flrand af mer ån 80 mils långd, fom han

kallade Nya Zeland ; han kora från N. Holland

:och årnade (öka Salomons öar, följde nu ku-

llen norr ut, ifrån 42 gr. 10 m. f bredd \ d.

1 18 öfverrumpiade de vilda några af hans man-

.fkap i en flup och nedergjorde 3 ,
hvarafftål-

; fiifko bilder på brödet
,

gingo nakne
, gjorde fkbl-

■, dar och båtar af bark
,

famt fpiut af fifkben. Nå*

flan alla örter voro for
! Dr. Solander bår obe *

■ kante. Ankar platfen
Sting tay bay under 34.

gr\ lämnades d. 6 Maj:
den 11 Jun,

flottes på en

klippa och hant man med

\ ytter fl a lifsfara d. itf,

at komma i land: d. 4\

Aug.
kunde åter fjhn in•

tagas, d. 22 pajflerades
under 10 gr. 36 m. lat

.

fundet imellan Guinea och

Carpentaria ,

d. y 061.

anländes til Batavia
,

hvaråft dröjdes i 5 må-

nader, jedan fortfattes
refnn och våra refande

inlupo i fVoolwich 777/
d. 20 Jul. , jufl Jamma

dag, Jom de 3 år tilför-
ne derijrån utgddt.
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Jet kallades Mördare-viken; fedan feglades St

O, men han fant fig fnart omgifven af ftran-

der: d. 26 fkildes han ifrån detta land, fom

fyntes vara bördigt och angenämt. Det år

Ikild ifrån N. Holland, ty han feglade imel-

lan dem bägge i början af 1643 yj. Man har

ej vetat huru långt denna kult räcker a), in-

nan detta land för några år fedan af Hr coo»

ke kringfeglades, hvälket han fick i fickte 1770

d, 7 O£L och landfteg dagen efter på offra

fidan i Fattigdoms - viken, under 39 gr. lat.:

det ytterfta åt S fracker fig til 47 gr 39 m.

bredd, N. Zeland befants för öfrigt genom
et fund ( Mördare-viken ) fkilt i 2 öar och

lämnades d. 3 1 Mart., då kofan ftåldes åt N.

Holland a), Pä gamla Spanfka chartor finnes

y) Invänarena voro (io-

re, hrungute med långt
Jvart hår, hopfålladt 6f-

ver gåjfan med en fjä-
derfframtil hetäckte med

en matta eller et ftycke
homulstyg ,

hade
grof roft

och brukade et infirument,
iläftan likt trampet.

%) Ptevoft Jåger, at en

Hollåndare 1654 å nyo

befokt N. Zeland, men

nämner ej hvem. Hvad

jom på famma Jläde til•

lägges om denna ftran-
dens utflräkning ända til

64. gv.s nordlig hredd,
år etgreft fel

,
fom han

affin egenfamling hordt

finna aldeles ogrundat. Se

hans
egna ord uti Pari-

jer upl. i ii:mo af Hiji.
Gen. des Voy. Tom.XLII.

f. 8.

a) Invånarne på N.

'Zeeland åro ganfkn (irid-

hare, åta (Ina fiender
,

måla anficktena med rin-

gar och Jnåcklininr
, quin-

folken kläda fig medfint
linne

,
men karlarne gå

ofta nakne firuku ej om>
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®n lång kuft anteknad imellan N. Zeland och

Elds-landet, fedd af PEDRO SARMIENTO, hvil-

ket man beflyrkte af det gallego, quiros

och GJJERIKT anmårkt i (amma nejd»

-26. Nedom Afnca, eller imellan N. Hol-

land och Elds landet, åro vål åtlkillige rtran-

der fedda, ehuru man ånnu år i rtorfta ovifs-

het om deras läge. Når Magellan genom*

feglade det efter honom nåmda lund, fåg haa

enPart norra kanten af Klds-landet, utan at ve*

ta huru långt den ftråckte .fig i orter och vå-

Irter. Denna kurt blef ledan på åtlkdirga gam-
la chartor, fäfom ORTELII, MERCATORS, m.fl

v

utdragen pä bågge fidor, rundt omkring
lödra" polen, och Spanioren zevallos gjor-
de af detta land en femte verldenes de!, un-

der namn af Magellanica ,
hvilken i ftorlek of-

fkärelfe
, balja på hvar-

andra medelji nästippar-
nes famman]ättande, kan-

na ej bågars bruk
,

m. m.

Bejynnerligaft är, at de

hafva Jamma fpråk, fom

på bn Otabitee
,

ehuru

belägen 3jo
mil derifrån:

Detta har deraf yppats
,

at 2 invånare från nem

da b, fom följde| med

Cooks fartyg ,
utanfvd-

righet kunde tala med

dem. Hrr. Banks och

Solander blefvo en gång

bär under Botanicerande

afFildarne öfverrumpla-
de och fördes redan med

'fegerfång ,
då någre Ca~

non-Jkott från fkeppen !å

kraftigt loffades
,
at fte-

nar ramlade från klip-
porne och bringade des-

fe annars oförfkräckte fi-

: ender
,
at öfvergifva fina

fångar. Se deras fjourn.

of a Foy. romd the world,
fom iip utkom i [Lon-
don uti 4:0.
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vertråffade hela G. verlden, råckte alleftådes

utom pol-cirkeln, ja under Java och N. Gui-

nea flråckte den lig inofver Stenbockens vånd-

krets. Anledningen, at få utvidga Eldslan-

det, var ej enfamt okunnighet om defs råt-

ta ftorlek. Utom de landftråckor MARCO pao.

LO teknade untjer och forbi Africa nåftan in-

emot Java, hvartil man ej visfte tilråkliga
grunder b), få föregafvo Portugiferne, at de

ar 1500 följt en lång ftrand ofter om Elds-

h) Marco Paolo/?w; ,
Venedig har gjordt gan-

fka vidlyftiga refor. Med j

fin Far och Farbror fhlj-
, de han 1250til Confianti.

nopel, de foro jedermera
genom en del af Tatrta-

riet, Arabien, Perfien,
få äter til Tartanet

,

(varifrån de fändes til

Rom at begära präfler,
och kommo efter 2 år til

Tartariet igen .Jederme-
ra til China

, famt jjole-
des frän de öfira delar

ända til Perfien. När

omlider de kommit til

fäderneslandet badeb/lav-

co Paolo den olyckan,\
ati enfjb-jlagtning emot

Genueferne bltfvafången,
och under fängenlkapen

jammanfkref ban fin Be-

rättelfe om hfler länderne

på latin eller Italienfka.

Befynnerligt är
,

at han

ej nämner Cbinefifka flo-

ra muren emot Tartari-

et. Hans befkrifningar
äro ej mycket ordentlige,

namnen råbräkade och

inga polhbjder utfatte,

icke defs mindre har man

hämtat mycken uplysning
af hans arbeten, och (kall
i S. Michel de Murano

förvaras en verlds char-

ta efter honom
,

der G.

H. udden och Madaga-
Jcar äro teknade. Han

i kallades ock Marco Mil-

lioni emedan ban räkna-

de alt millioner, då bder -

ländfka rikedomar omtal-



landet, hvilken de kallade Papegoye-land c):
Idet teknas af MERCATOR i S från G. H, ud-

den ,
omtrent under 4j:fe fodra parallelen,

VESPUTIUS fant ock 1502 på fin tred-

je rela ec land vid paft under i:a meridian

loch 52 gr:s bredd: utmed ftranden feglades
forft i April hela 12 milen, utan at folk eller

hamn kunde finnas, hår var ganfka kallt och

15 timmars långa nätter d). Troligen var

det de gamles Terra vifta
, om hviiken man

ingen vidare kunfkap ägde, ån at den fkul-

le ligga 270 mil från G. H. udden och 360
från Augurtins udde i Brafilien é). Fapegoye-
landet fattes orter om Terra virta, Ånnu län-

gre i orter lårer Gonnevilles-land vara, hvilket

förft kallades India meridionalis, ty alla nya
lånder fingo denna tiden namn af Indier.

Någre köpman utruftade et fkepp i Honfleur,

tes. H. G. des Voy,
XXV 11 : i I. XXFl flår
charta tfver hans refor.

c) Duval lärer af 0-

kunnighet fkilt Pfittac
och 7erre des Perroejuets.

d) Denna ftrand kal'•

las ej 6 i originalet af
hans reshefkrijning ,

u-

tan i utdraget. Se jf. u.

m. Det är knapt troligt,

at Americus bedragit
ftg på något isberg , ty
ehuru han talar om köld,

få namnes dock ingen is.

e) Man kan väl inbil-

la fig ,
at ej Geographer*

na kommit ofverens om

Terra viftas läge. Som-

lige fätta den under 7:t

meridian och
42 gr\s

hredd; andra under ra

merid. och j 6 gr:s hredd;
andra under i:a meridi-

an och 44'.e paral/.4en t

men der fant Bouvet

optn fjo 1738.
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{om anförtroddes Cap. BiNpT PAUMIER GON-

NEVILLE. Han utlopp 1503, och kom Jyc-
keiigen förbi G. H. udden, men blef ftraxt

derpå kaftad af en häftig ftorm, hyarpå han

råkade uti et förtretligt lugn. Villrådig om

kofan, fom borde följas, fick han ie foglar
komma ifrån föder, farten ftåldes då ät den-

na kant, hvarpå han fnart kom til land. Han

dröjde der halft år ibland et ganlka ledigt
folk, låt laga Ikeppet ock fick yid afrefm

med fig der regerande Konungen AROSKAS

fon, vid namn ESSOMERIEK, för at i Euro-

ropa låta undervifa honom uti Artiliéri-veten-

Ikapen, lamt kånften at fmida, göra fpeglar,
m. m., dock med det löfte, at innom 20 ny-

tånningar föra honom tilbaka. Skeppet plun-
drades på hemvägen af Angelsmån och dag-
böckerna förlorades, men (keppsfolket bellyrk-
te enhälligt, inför Amiralitetet i Honfleur,

den af gonneville gifna, och af Officerarne

underlkrifna, beråctelle, hvars original dock

nu mera ej finnes /).

/)Gon neville förmåd-
de ej fullgöra fitt löfte,
utan Ellömeriek inäfte

ftanna uti Europa. Han

blef redan döpt under en

fjukäom på rejan
,

då

Capitaine varit en af

faddrarna. Atfå mycket

gårligit var lätta hans

omfiandigheter
, gjorde

Gonneville honom til

fin arfvinge, låt honom

taga fitt namn och va-

pen ,
famt gifte honom

med en Jlågtinge. Effo-

tnerieks fone - fons - fon
var Ahbé Paumier, 6«-

mnicus i Ltfieux, hvil-

ket ban bevift ,
då en

pålagafodrades afhonom
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Hvad belägenhet GonnevilleS'land äger
2r aldeles obekant, men det tyckes dock va-

ra fåkert, at DUVAL och NOLIN irrat fig,
fom fatt det under 2o.*e middags kretfen och

48:e paralleien, eller i SW från G. H. udden
3

då likväl gonnevilles beråttelfe innehåller
,

at florraen grep honom an, fedan han gådt
forbi den nämda udden. Efter all liknelfe år

det flora och fruktbara land
,

lom Lieut.

KERGUELEN, efter 3 veckors fegling åt S ifrån

ön Bourbon, med 2 fartyg funnit 1772, juft
det famma, fom Gonnevilles. eller åcrumftone

ej långt derifrån.

fäfom utlänning. Pau- 1
mier har varit en gau-

fka dugtig man och ni-

tifk om fin fäderneslygds
omvändande. Han ar-

letade i q är, at enligt
bandfkrifter och berättel-

[er innom Jlägten
,

äter-

ftälla Gonnevilles jor-
lorade dagbok. Han med-

delte fitt arbete at Vin

cent de Paul, ofvsrmnn
jor miffionererna

, Jom
(kulle lämna det til Päf
ven

, men Vincent dog
flraxt derpä, hvarigenom
papperen kommo til en

Kyrkoherde Feret uti Pa-

ris
,

och fedan til en bok-

tryckare i Cramoify,fom

1663 utgnf dem under

pafkrijtiEtabliffttnent d’-

une miffion dans les tev

\ res auflrales. Uti etexem-

plar, fem jrån De 1’ Is-

les jämling kommit uti

fjo korts contoiret, fldr

en bandfkrifven not af
Villermon, hvaruti be-

rättas
,

nt Paumier
var

auclor til denna Jknjt ,

t hvilken ban kallar fig
Jjelf ,

le chef & P atné

de la famille de ce pre-
mier cbretien des terres

auftrales. Villermon äg-
de fin kun [kap af Paumi-
er Jjelf. Se Mem, de /’

Ac. R. des Sc. de Paris

nsi> Be Brolies a, ft,
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Defta anledningar voro då, at utdraga
Elds-landet åt ofter, och hvad våftra fidan an*

går, få förekommer derom mera nedanföre.

Men få fnart LE MAIRES fegling genombrutit
den vidftråkta Magellanica, började defs gråa-
for indragas, fom kan fes af ioerii charta,
och omfider förfvunno Söderländerna aldeles.

Nu til nyare upfinningar.
1738 utlånde Oftindilka Compagniet i

Frankrike 2 fkepp, under Cap. LOZJER BOUVET,

at (oka land under 355:te meridian och 44:de
f. parallelen. D. 26 Nov. var få ftark dimma,

at Ikcppen på något afftånd ej kunde fe hvar-

andra (35 gr. lat., 344 gr. long.): forft iDec.

fyntes en mångd ljögräs och fogel, fårat

vankades kold, hagel och ålka (39-44 gr. lat,

350-355 long.); d. io Dec. marktes ej Ter-

ra vifta (44 lat., under i:a merid.); några

dagar efter vifade fg ftora isberg, mycken-
het fogel, Valar och Sjödjur: d. 1 Jan. 1739

uptåcktes Omfkärelje udden under 54:de paral-
lelen och 27-28 meridian. Denna kuft år hög,

omgifven med oar eller ftockad is 2-300 fot

hög: 12 dagar loverades hår, men båt kun-

de ej utlåttas for is, dimma och motvind.

Anda fil d. 25 fortfors öfver 200 mil i O,

under nåftan (amma parallel utmed i fen intil

55 meridian, då kofan ftåldes hemåt g)t
Hela traften imellan i:a meridian och (6«

drafte delen af America år ganlka ofullkom-

ligen kand, ehuru tid efter annan hår blif-

g) H. G, des Poy. Tom. XLIL
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vit ftrander och oar fedda. Trefaldighetsöar-
ne (kola vara 5, under några och tjugu gr.
f. bredd: 7rijfan d* Acuhnas oar mer i O un-

der 39 gr, lat. teknas ockfä 5 b). En Hollän-

dare JOHAN LJNDFSTZ LINDEMAN påhittade
*670 6n Saxenhurg vid jof gr:s bredd, och

LA ROCHE mer i S och W 1675 den, (om än-

nu bår hans namn. Pepys-ön år föga underfökt,
(kall under 47 gr. f. bredd uptåckts 1683 af

cowley, fom då hade dampier i följe, och

föregifves åga vatten, (kog, fjöfogel, (amt god
hamn, men år forgåfves (ökt af bougainvilee,'

byron och cooKE. sebald de weert
, Capiraine

på et af de Rotterdamfka (kepp, (bm 1599

ej kunde komma igenom Magellans lund,

upfant år 1600 på återrelan de 3 (må öar,
(om efter honom kallas Sebaldes ; de (kola en-

ligt BEAUCHESNES beråttelfé hafva vatten, go-
da vaxter och fogel, men ej (kog. brignon

fåg dem X7ii,(kilde från (aramanhang med

alt annat land.

Beaucbesnes-b ligger mittför Magellans
fund, och ön Lioti mera i öder. Den (enare

uptåcktes ej mycket långt tilbaka genom et

(kepp af famma namn, och tyckes vara den,

(om merCator pä fin charta kallade Crefia-

läna, 1569. Hollåndika Gap. henr. browers

gick vid utrefän 1642, i Martii månad öfier

om Staters-landet til Stora hafvet: man har

der på många chartor teknat et fund och gif-
vit öftra fidan namn efter honom, men af

h) Mercators charta vifar redan bagge flockarne.
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hans rela finnes dertil ingen anledning i), och

för öfrigt år denna nejd federmera lå ofta

beléglad, utan at något lädanf blifvit fedt,at
FREZIER redan med Ikål utdömt det k). Man

ville ånteligen hafva et lund ofter om Staters-

landet, fåledes berättas åfven om SHARP, at

han genom det nyligen nåroda inkommit från

Stora hafvet. la ROCHE Ikall 1675 fedt en

flrand vid 325:6 meridian och 55:6 parallelen,
om hvilken man ledan ingen vidare kunlkap
bekommit, ån at roggewin förmodar det va-

rit dranden af en fior ö, lom han fjelf kal-

lade Belgia auftralis (Malouinerne). Nejden
nedom Eidslandet har annars blifvit några gån-
ger tåmmeligen långtåtS befaren, shakp var

i6go vid 6o:e parallelen åt löder, COWLEY \

gr. längre 1683, davis vid 63:0 juletiden 1687,

och THEODERIK DE GUERIKT, löm commen-

derte et af de 5 Roterdamlka fkeppen, hvil-

ke 1598 fändes til Stora hafvet, kallades år

1600 anda til 64:6 parallelen ,
det långfta man

med vifthet kan påftä någon varit i föder.

Han uptackte hår en bafkehg ftio hetåkt

fotn liknade den Norrlka, och tycktes firåe-

ka fig långt åt våfter.

37. Hafvet imellan America och Afien

är det ftörfta på hela jordklotet, och kalla-

des af MAGELLAN det Stilla, efter han der in-

gen
florm utftod, men Ryffarne och flere

kunna vitna, huru litet detta namn pallar lig.

zjGotofredi Hifl.An-

tipodum.

k) H.GJesFoyXU:
2S>l.
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;Söder-haf kan det ej eller heta, emedan det

räcker i N anda til ishafvet, torde derföre

:tjenligafl kallas det Stora. Deruti åro ftran-

der och ganfka mänga oar (edda: men föga
undedökta, ehuru flere gånger denna rymd
bläfvit öfverfaren. Det torde vara redigaft,
at vi följa dem, fom hår någon ting uptäckt, ty

; CANDISH, v. NOORT, SPILBERG, EREMITA, ROGER,

imed flere, hafva vål feglat jorden omkring,
Geographien har dock dervid ingen ting vun-

nit. Sjelfva MAGELLAN, fom lärdr ofs vågen
til St. hafvet, har hår ifrän utgången 11 tur

fundet ( d. 28 Nov. 1520) til Ladrones (d.
6 Mart. 1521;, ej fedt mera land, ån 2 fmå

Öar Olycklige kallade (Desventuradas), eme-

dan der endaft (ägs fkog, fogei och fjöhun-
dar; han lade väl utan befvår 30, ja öfver

40 mil til rygga om dygnet, men under tryc-
kande behof af forfrifkmng, Läget af dem

iår ännu obekant. Ålfta Relebefkrifningen fät-

ter förtiden ena under
gr.

fudl. bredd och

den andra under 9, men fedan räknas Cipang-
hu (den förra) 20 gr. ifrån lodra polen och

Sumbdit (den lenare) 15 gr.
derifrån. bleau

med flere, både äldre och nyare, utfåtta S.

Pehrs ö, anfedd för en af defla, under 21 gr.
f. br. och 221 meridian; gu. DE L’ISLE på
fm verlds-charta af 1700 fätter den 16 gr.
mer iO, annars lika, men 1720 gaf han dea

17
2 gr. f. bredd, och anfåg Hundon for den

andra olyckliga; famma tanka menas LEMAIRE

haft, fom och fkall gifvit henne namn af Sjö-
hundarne (Tiburons), fom der funnos

,
men



i Beråttelfen ftår, at de voro hoga (Hund-
én år låg), och at Magellan feglade i NW

från fundet (Hundon ligger i WNW). Hr,

fiNGRé holler S. Paul och någon annan ?-ö

gr, mer i O, ån oar, for de O-

lyckliga l). Enligt beråttelfen år deras af-

ftänd litet of ver 120 mil, och ingalunda de-

ras vidd, fom galit blifvit ofverfatt m ),

Om Drakes lå kallade hamn, lamt

ar han befåkt, år man likaledes olåker. Ål-

fta berättellen inneholler, at han kommit u-

tur fundet d. 6 Sept. 1578, och dagen efter

blifvit drifven åt W 56 mil, famt til 54 löi.

parallelen, under hvilken en mån-formörkel-

/) Hr. Pingré har d. j
25 Dec. i~]66 upläjl for

Kongl.fr. Fet. Academi-

en en afhandling om bå-

fla belågenheterne, at an-

märka Veneris gångför-
bi fölen d. 5 Jun. 1769,

Jämt tillika med mycken
möda granfkat låget af
harne 1 St. hafvet.

m) Når Set>. Cano,

fota efter Magelians dod

tog hjverbefälet, återkom

til Spanien, hejants,at
den dag han räknade jor

d. 6 Sej)t. var a. 7 ; for-

fa gången man lårdt,

ät, då torden kringfeg -

las från 0 til IV, jbr-
ioras i dag ,

åfven [om

i vinnes
,

når kojan ftal-

lés från Wtil 0. 1 be-

råtteljen jom (ändes til

Cavdtnalen af Saltzburg
fldr, ut då Magellan jåg
Americanfka kullen ftry-
ka i Nfeglade han i NIV,

for at gå öjver Linien,
och fedan i IV, at finna

Pbilippinernc: efter 40

dygns fegling ,
måd med

gynnande vind,ofvergicks

jtenbockens vandkrets
,

och Jedan funno s de 2 0-

lyckliga, vid hvilka fl-

ikades z dygn.
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fe obferverades: fedan han återkommit dl Ma-

;gcllaofka nejden blef han från viken -Vänners

ikilnad drifven åt S, til 5 5 f gr- lat
>

hvataft

ankrades jmellan några öar, (om hade godt

vatten och kraftiga växter. Sedan feglades
til en annan vik, ej långt från den förra

,

hvaråff både mån och qvinnor åra nakne,

och fsra imellan öarne”efter födan : derifrån

ftåides kofan ät N, och d. 3 0«ä. funnos 3 ö-

ar,at hvilka en hade obcfkrijfveiig fogeimångd.
Hår fants nu natten 2 tim. lång, och fom. ef-

ter deras tanka, foien var b’gr. från Stenbom

kens vändkrets, ikulle nar hon hunne dit, här

blifva ingen natt n). Uti denna Ma omftän-

dighet ligger grunden til måfta oredan. Man

kan ej häfva fölen uppe
hela natten

,
då hon

år i nårmafte våndkrets, med mindre polhögd
ån 66| gr., derfåre lågger ock G. DE L’ ISLE

detta ffålle under pol-cirkelen, men vanligen

fåttes det under 6o;de parallelen, ehuru den

ifenare nejden af flere blifvit få befaren, at

Idefle orter nåpligen kunnat federmera

ofedde. De refandes flutfats bör ock få

n) R. Hackluyts Voya-
ges, jhrfta uph af 1589,

Jämnar älfta Berätteljen
om Drakes refa. Fran-

fka hjverfätmngen fa-

ger ,
at de 3 i 03. fund-

ne oar /ägo 8 gr- från
vändkretfen, menßxys la-

tinfka åfverjätning {an-

nars mindre noggran ,

än den franfka) ocb Bar-

lays , folja grundtexten ,

med tiljats ,
at invänar-

ne berättade vid folftan-
det fölen Jynas hela nat-

ten. 1 H. G. des Foy.

XLI: n nämnes ej den-

na omfléndighet.

123kända lånder*
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mycket mindre låggas til grund, fora beråt-

teifen tydeligen vifar,at de foga varit långre
ån 55f gr, i S,ocb det får öfrigt år omöj-

ligt, at (olen år på g gr:s
afftånd från Vånd-

kretfen d. 3 o£f. (G. ft.). Räknar man efter,
huru ftor polhögd fordras, at vid litet öfver

8 gr, fölens declmation hafva'2 timmars natt,

få blir det vid pafs 80 gr., men det pallar
ingalunda, ty enligt omftåndigtieterne måfie

hans oar legat emot våflra kuften af Elds-

landet, der teknas de ock under 54 gr. lat.

af HONDIUS, fom var i London några fir ef-

ter DRAKES hemkomft, och med granfkning
famlade Geographilka underråttelfer. Om N.

Albion och DRAKES förmenta kröning år för-

ut nåmnt.

juan FERNANDEz gick 1574 fjöledes från

Peru til Chili; han fant vid ajf gr. f. hr. 2

öar S. Felix och S. dmlor (på gamla chartor

S. Nabor), hvilka underféktes vidare 15:79 af

SAKMIENTO. De fkoia åfven blifvit kallade

Desventuradas 0), och komma annars nyare
och äldre chartor öfverens om deras låge.
Samma ftyrman FERDINANDEZ upfant flere

efter honom nåmde öar: den (törfta och må(t

i O belägna Mafa de tierra (Jord-ön) lig-
ger under 33 gr. 40 m. lat. och 298 gr. long.,
enligt ULLOAS charta: i SSW derifrän år den

lilla Rågets-6n belägen, och Mafa de fuera (U-

e) Hr, Pingré ahero-

par Barth. Leon. de Ar-

genfblas Conpuifla dt las

Ijlas Molucas
>

Madrit

1609.



tan-on) nåftan i W, vid pafs under apörte

meridian. HERRERA talar om en o S.Paul vid

15 gr, L br. och merid., fårat Trefots öar-

ne under 19 gr. f br. och 282 mer. p).
LOPE GARCIA DE CaSTRO, Regerande of*

ver Peru, låt 1567 utrufta fin flägfinge Ge-

neralen ALVARO til at uptåc-
ka nya lånder ban utgick ifrån Callao d.

»o Jan. 1568. Vid 6 | gr. f lat, fants en be-

bodd o under 218 merid, (dä vägen bringas
i grader) och kallades jfefus. Under 209 mer.

träffades en anlénlig grund med några öar

mictuci, hvilken af Maris rening fick namn

af Ljusbärare-grunden (Bafie de Chandeleur).
Hånfrån iågs land, dit man ftglade och der

råkade en god hamn,hvaråft byggdes en Bri*

gantin,med hvilken pet. DE ORTEGA. HERMAN

p) Defc. de los Ind.

Occid. 1601.

(j) Chrifl:. Suarez de

Figueroa,yora tyckes haft
tilgång pä Original -

handlingar och utgaffin
Hecbos deGarcia de Men-

doca i Madrit idjd ;

Acofta i Hifl. delas In-

dias ; Lopez - Vas, en

Portugijare
, Jom ijSd

llef af AngelsmSn til-

fånga tagen
,

och hade

en handjhrift rörande

denna re ja
,

hvilken pJ

fiere [pråk år tryckt ,
och

åfven hos Purchas i tom.

IFi Gafpar Ens i Uift.
Ind. Occ: col. 1612, med

fiere af Pingré
fäga,

at Mendanna an-

fört de?ina ut[hickning
men Herrera, ( hvilken

i många andra omfl an-

digheter ej allenaft felar,
utan talar ofta emot fig
fjelfj, namner i ftållet

Mendoqa 3
och har af

de flefte nyare hlifvit
följd

125kånda lånder.



GaLLEGO och nödigt manikap foro om-

kring ön, iom het Ifabella, hvarunder de fun-

no och namngofvo flora én Malaita (iå kal-

lad af åboerne), Palm-ön (I. de Ramos, fun-

nen på Palmfondag), fvnrta udden (Gap Prie-

to), Galleren, Buena Pifta (ganika bördig och

med itåder bebyggd), Biorida, S. Dimas, S.

Herman
, Guadehtp, Befarga,

Gundalcanar (på
hvilkenenflod nämndes efter Ortega) r) och

S. Georg (ganika rik på pärlor), imellan hvil-

ken och Ifäbella år et fund, hvaråfl finnes

god hamn för vål 1000 ikepp, med 8 til io

fots djupt klart vatten. De funno ån flere,
dels ode, dels bebodde oar, imellan 7 § och

9-j gr. f. bredd, fåmt återkommo omfider til

ikeppen. Ifabella år ofver 50 mil lång och

12 bredd: MENDANMA feglade derifrån til

Guadalcanar, och hamnen vid floden Gallego
kallades Korfet. FERN. ERIRIQUEZ och GALLE-

GO
,

forfla flyrman, befokte imedlertid med

Brigantin åtikillige ftåilen i nejden. Hårunder

hade 9 Spaniorer blifvit af Vildarne neder-

gjorde, i anledning af en yngling, iom blif-

vit tagen och Generalen ej ville losgifva,

Cap. P. SaRMIENTO hade dock med mord och

brand hämnats. D. 13 Jun. lyftades ankar,

r) Lopez - Vas, och

efter honom flere ,
berdt ~

tn
,

o.t flranden af Gun-

dalcanar följdes til i#

gr:s
bredd

,
utan at m«n

ändock derpä [dg Jlut,

men då hade aldrig Men-

danna fenare gängen ,

Quiros, Le Maire och

Roggewin kunnat gä
den fårbi.

126 Om föga
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hvarefter öarne S. Chriliopber ,
s*. Catharina och

£ funnos: på den forfta och tredje,

blefvo Spaniorerne illa bemötte. Styrman
trodde annu i W något mer kunna uptåckas,
men MENDANNA belflöt, at antråda återrefån.

De omtalte öar hafva federmera allmänneii-

gen
fådt namn af Salothpns öar, antingen Spa-

niorerne inbillat fig, fdm LOPEZ- VAS berättar,
at hår varit det råtta Ophir,eller ock, at de

i almänhet anfågos, foro ganlka rika på guld,
filfver, perlor, m. m. Sedermera hafva ds

foigäfves blifvit många gånger fokta. De-

ras låge år imellan 7 och 12 gr:s f. lat., och

efter de bäfta underråttelfer 950 mil ifrån Cal-

lao til den mall i O beiågna, hvilka vid om-

nåmda bredd fvara emot 9J gr., fä at den

famma ligger ungefärligen under 2oj:te mid-

dagskretfen s). På hemvägen fägs i W vid

2-3 gr. lat. teken til land, fom holls för N.

Guinea, ehuru det låg åtminftone 60gr. bak-

om dem. Linien pailerades, en bebodd å

fägs vid 5 gr. nordlig bredd och S. Frans vid

19 1 gr
-j

hvaröfver
,

inemot 4 gr. mer iN,

teknades af G. DE V ISLE 1720 och 1724 en

ftrand, hvilken mendanna ijög fkall hafva

s)Enligt Figueroas le-

råttelje aro ij f<? fpanfka
mil imellan Lima och åen

1 éftrafte af Salomonerne :

Quiros i en inlaga til

Fi,ce-konungen i Peru in-

-1 tygar ,
at det efter Men-

åannas utfaga vore ijoo;
men Acolfa och Lopez-
Vas fdga 800 ,

hvaremot

Herrera uppenbarligen
motfagerfig, då han går
afftdndst från Lima

lyoo
och från kufien 800,
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uptåckt, menFIGUEROA nämner intet ord der-

om, ej eller finnes det på Spanlka chartan,
fom åtföljer ANSONS Refa. Vid gr;s bredd

blefvo de af en få forfkråckelig Iform ofver-

failns, at GALLEGO, fom feglat i 45 år, aldrig
varit ute fér någon dylik; fartygen blefvo

våelerdrifne, åtfkilde, maderne afhuggne, o.

f v. Omfider efter få många olyckor anlän-

de MENDANNA til S. Jacob på Mexicanfka

kuften d. 22 Jan, 15-69, Tamt andra fartyget
3 dagar efter

,
hviiket då ej hade mer ån en

fiafka vatten quar.

Andra gången utfåndes MENDANNA af

Vice Konungen garcia hurtado de MEN-

DOCA, at på Salomonerne fladga et nybygge t).
Flottan beftod af4 fkepp, fom i5Pf d. x6 Jun,

mgingo från Payta. PEDRO FERNANDEZ de

quiros var ofvcrftyrman. D. 21 Jul. emot af-

ton fågs en o, lom kallades Magdalena ,
den var

hog, bergig, bördig och vacker, bebodd af nå-

ftan hvita invånare, fom voro ganlka tjufak-

tige och helt nakne: en hamn år pä födra

fidan under 10 gr. f. bredd och 2411 a mend.
Vidare fants Dominica

, ganfka vacker af i vifs

ordning planterade tråd, och S. Cbriflina
,

fom

ar väl bebodd: hamnen i W fick namn af

t) GemeUi Carreri

fäger >
at ut-

Jändes. Hr. de Brofles

bar haft en hriflfällig
Befkrifmngom denna re-

fa} bäde vid början och

mittuti■, men Hr. Pia»

gré anfbrer en omjiän ■

dehg underrättelfe utur

Figueroa, fom haft til-

gäng til Quiros pap-

per.
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Guds Moder och var belägen under 9 \ gr.
bredd, quiros berättar i en af fina inlagor,
at defla öar ligga under 9 til 10 gr. bredd,

goda 600 mil Trän Lima ochN. Guinea, famt

400 från narmafte flxand af N, Spanien, at

invänarne åro af ganfka godt fmneiag, at cli•

matet år fundt, at hår fällan rägnar och be-

fländig O bårlkar, m. m. Alla 4 tilfammans

fingo namn af Mendogas oar. D. 5 Aug. läm-

nades Chriftina, efter några dagar bebådade

Generalen fnart land, men åndock råkades

intet förr ån d. ao fyra fmå öar, fom af da-

gen kallades S. Bernhards', de ligga under io|-

gr. bredd och vid pafi 216 J i Längd. D. 29
träffades en liten, låg, rund och fkogrik ö,
lom kallades Den Enfatmna

, belägen under

10 | gr. lat. och 207 gr. i Långd. Farhåga for

klippor lärer gjordt, at man drog ftg for långt
i S och feglade forbi Salomonerne. Befattnin-

gen mumlade och land råkades ej förr, cän d.

7 Sept,, då en lågande Vulcan tillika mark-

tes. MENDANNA domde ftraxt af invånarenas

färg, at hår var den fokta orten. Ön kalla-

des H. Korfet (S. Croix), var härlig, bördig
och vål bebodd. Spaniorerne blefvo ej fä fyn-
nerligen välkomne, men invånarnes Styres-
man Malope blef Inart få väl med MENDANNA,
at han ville med honom byta namn. Nybyg-i
get anlades, men til olycka vardt Malope ihjål-

fiagen och det ftog ej at forfonas, utan häm-

nades invånarne med alt det onda de kunde

uptånka; äfven blefvo en del af Spaniorerne
uprorifke, hyilket, ehuru det alfyarfamt be-
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ftraffades, dock tillika med en befvarlig relä

och mångahanda bekymmer, Inart bringade
MENDANNA om lifver. Han dog d. 18 Od.

54 år gammal, och hant fom knappad: upråt-
ta teltamente, i kraft hvaraf hans efterlämna-

da Fru ISABELLA BARRETO tillädes ofverbefå-

Ict, och nåft henne brödren LARS BARRETO.

Begrafningen Ikeddc med prakt. D. 17 Od.

upgick månan helt förmörkad, hvaraf följer en

longitud af iß3f gr., eller 189, om dec an-

tages, lom år
nog likt, at if min. gådt förbi

ifrån fölens nedgång tils månan marktes va-

ra totalt förmörkad: H. Koriet är fäledes ej

troligen bland Salomonerne. Sedermera in-

ritade dg fjukdom och ledfhad af inånga be-

fvärligbeter: hårtil kom, at Don LAURENT

i en fäckcnmg mot invänarne blef i benet blcs-

ferad och dog deraf d. 2 Nov., låat omdder

hade 20 modige Vildar kunnat göra ända

med hela nybygget. Det bedöts dcrföre, at

vid S. Chriftopher ytterligare föka Amirals-

fkeppet, fom förlorades innan ditkomden,

och at ledan ftålla kodm til Manilla, för at

årholla förftårkning af pråder och ioldater.

J-läraf fynes, at man ej trodde dg hafva gådt
förbi Salomons öar. De 3 fartygen iyftade
ankar i ömkeligt tilfbånd d. 18 Nov.: d. 27

hade man teken at land vid 5 gr;s lat., fom

förmodades vara N. Guinea: cl ii Dec. pas-
lerades Linjen: d. 19 om natten förlorades

fregaten och kom aldrig mer til råtta: d. 3

Jan. fags Guan och Sarpana af Ladronerne,
och änteligen aniåndes til Mmdanao d. 11 Febr.
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a). Til Manlila från H. Korfet räknades

oratrent 550 mil, hvilkct, tillika med hvad

förut år anfört, gifver läget for denna o vid

pafs under 189 meridian. G. DE L> ISLE Ikiljer
henne åfven ifrån de Saiomonilke x).

År x6oo Ikola 4 Ikepp, fom årnades til

Philippinerne, biifvit drifne af ftorm til lö-

der om Linien
,

hvaråff de träffat rika öar.

Förnåmfta orten kallades Monte de Pluta
,

e-

rnedan filfver var få ymnigt, at det byttes e-

mot järn efter lika tyngd, och ien nåfvs jord
fants x kronas värde. De fattas ti) a måna-

ders legbng från Lima, men båraf kan ingen
ting med läkerhet Hutas y).

ii) Qiiiros förde fedan
Donna Iläbella til Mexi-

co igdn. Hos de Brolies

och i några andra refe-

famlingar, berättas
,

at

Ståthållaren på Manilla

Jånde Hn Hojmåliare til

Donna Beatrix, at be-

klaga hennes forg, men

jlraxt nedanföre jäges ,

at Ilabélla Jånde en fol-
dat med fvar, det förra
är fåledes fkrijfel.

x i Hade Mendan na

hollit fin .ko/a imellan g

och 10 gr:s f hredd ha-

de han ej lätteligen gådt

mffte om Salomonijke ö-

arne. W. Betagb ber li-

tar väl i (in refa omkring
fjorden, ntgifven i Lon-

don r tsS. at då han var

i Lima
,
utJandeFice Kö-

rningen en Taylet,rt£/(5-
ka dem, han feglade flän-

digt under 10 gr.
bredd

,

kom dock med oforrätta-
de årender ti Ihaka, men

det bor märkas
,

at han

ej hade mer än 2 måna-

dersprovifion, få at han

kanfke ej hunnit tilMag-
dalena eller nattetidgådt
den förbi.

y) Simon Fernandez,

Pertugififk flyrman
,

be-



p. f, dequiros årholl af phiiip 111 tilftånd,
at i Lima låta utrulfa 2 fkepp. De utgingo d.

21 Dec, 1605 ifrån Callao, en liten o uptäck-
tes d, 26 Jan. följ. (Incarnation) under 2 f gr. f.

lat. och 242 meridian, obebodd och utan hamn,

I W derifrån fants efter 3 dygn Johan Ba-

ptifta: d. 4Febr, lågs 6*. Elm (natten fornt vila-

de fig under grufvelig ftorm S. Elms eld)om-

gifven med hklom en mur af coraller; d. 6

feglades forhi De 4 krönta
,

S. Michael och

lJauli omvdndelje ; d, 9 träffades Den tionde vid

18 f gr. lat.: d. xo en bebodd, formodeligea
Skytten ,

der vankades Cocosnötter, men ej

vatten: d, 14 kunde ej for vådrets fkull an-

läggas vid Den Flycktiga: d. 15 Tågs Pelgrims-
on: d. 21 råkades S. Bernhard under

bredd, helt låg, ofvervåxt med Palm-tråd,

ganfka ffkrik och ofvertåckt med lådan mängd
fogel, at de kunde med händerne tagas %):

rättade iflere fine lands

måns närvaro
,
d.tg Mart.

idoj
,
for Rich. Hakluyt

i London, at detta hdndt
,

då han var i Lima. Lud-

vic de Tcibaldo, en A

delsman uti Spanfka Ani- ,

haffadeuren Grefve de'

Vi ila Medianas jblje ,

. jorfdkrade Hakluyt, at

han 2 år forut fedt en

Capitaine, Jom i Madrit

begärte loj
,

at intaga

deffa oar
, famt at han

ricktigt återkommit til

Peru. Se Purchas tom.

IP.

s) Denna S. Bernhard

kan ej garna vara den

Jamma. »WMendannas,

ty då hade Quitos val

kant den igån : denna var

| enjam och (kil jer i tnyc-

I ket från de fornt nptåck*
ta. Ofvan anjorda under•

rättelje omßefan har? in-
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d. 2 Marf. anlades vid Vackra folkets 6, fom

kallades Monterrey efter då varande Vice Ko-

nungen i Peru; foiket var vackert, helt hvitt,

men elakt: d, 4 feglades härifrån, och fom

Latituden var lika med hl. Korfets (xof gr.),
ftåldes kofan i W, at ej gå den mide, och läm-

nades på bagge fidor oar, fom flöts af fogels
och pimpflens mängd; d, 7 Apr. uptäcktes

några och d.9 landffegs pä Taumaco eller Tau-

mago, hvaråfl ved, vatten,fårtrifkningar och

fredlige invånare funnos; d. 21 tags Tucopia
eller Tncopio : d. 25 Nueftra Senora de la Lti-z,

gré tagit utnr Torque-

inadas Monarquia India-

na,tryckt i Sevilla 1615,

men i a;iros egit Me- 1
morial namnes hvarken

Bernhard
,

Monterrey el ■
ler Laumnco

,
ehuru hans

ändamål tyckes varit
,
at

omtala alla fina uptäck-
ter. Kanfke någon Res-

kamrat förblandat Nue-

ftra Senora del Socorro

med Bernharderne
,

och

tillika bedragit Torque-
mada. Quiros glömmer
väl Taumaco bland fi-
na 3? upfinningar ,

men

iefkrtjver den. Han up-

pehöll fg här 7 dygn och

vid ajrdan medfördes

någre Vildar Jom Vevat'

tade
,

at deromkring vo-

ro ofver 60 oar; at et

ftort land Manicolo låg
j dagfeglingar från 7u-

copio i N ocb S, bvilket

paj]ar på H. Ands Lan-

det
,

dock fager ej Qui-

ros, at han vant der
,

fom De Brolies {Navig.
aux Terres nuftr.) och

Prcvoff (77. G.des Voya-
ges foregifvagitan deras

anförda flalle handlar om

Tanmngn ; at Chicayna
,

Guaytopo s Mecaray/ay ,

Fonofono ,
Pilen ocb Nu-

pan aro Sar, famt Pura

etftort land\ De ftefietor-

de vara Salomoner,
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och äcflcil!iga flere ,af hvilka de 7 förnåmfta

åro S. Marcus, Petri 7ärar
,

S. Raymond, Jung-
fru Maria, Trägården

,
ißelems Port och Sara-

goljas Pelare. D. 30 ingick man i en vik af

H. Ands Landet
,

forn kallades af jacobi och

Philippi dag, hamnen fick namn af Ratta

Korjet ,
lamt 2 floder -dt Jordan och Får Fräl-

Jare. quiROS cviflade ej, at ju detta laminan.

hånade med N. Guinea. Vänfkap föktes for-

gåfves med invänarne. TORQUEMADA berårtar

ock, at en ordentlig ftad Jerulalem bygg-
des, men det lårer endad varit i förflag. E-

millan Tauroago och Mexico räknar qutroS

j et Memorial 750 mil, hvadan Longituden
for den förra blir 209, och (kulle följakteligen
hora under Salomonerne. Enligt feghngens

omftåndigheter tror Hr. pingrc nåoligen kun-

na antagas ofver 10 gr:s Ikiinad emiilan Tau-

mago och H. Ands udden, och fåfter den

lenare under 195;te meridian; SANSON latte

den 25 gr. mer i O. Hvad (enade leglingar
gifva vid handen, Ikall nedanfore nämnas.

QUIROS föd okte (edan at gå til H. Korfet,
noen kunde ej for vinden komma dit, utan

fortlatte refan til Mexico, hvars ftrand uptåck-
tes d. 3 Odh 1606 a). Andra fartyget, un-

a) Quiros feglade ak

drig med Gallego, fom
Pre Volt och De Broflcs

Jaga. Vid bemkomfien til

Mexico for han til Spa-
nien

,
och anhöll at de he-

Jökta orter mätte tagas
i hefitning, 1 ottonde me-

rnorialet beklagar bal /ig,
ej bajva jådt fvar om

defja vybyggen, eluru han

jbr de omtalta uptackter



der lud. perez de torrez befäl, blef pä vägen
Ikilc ifrån det förra, råkade åtlkillige på guld,

perlor och krydder rika öar, iånat följde en

flrand hela 480 mil, men hårom äger man

ingen tilråcklig underråttelfe b).

Cap, davis berättas emot flutet af »687,
vid 27 gr. 20 m. f bredd, 2 tim. for dager

tydeligen hafva iedt en liten, låg och fandig
o, omtrent mil frän Copayapo eller Co-

piapo, ten ftad i Chili under 27-28lde paral-
leien), famt något öfver 300 frän Gallopagos
under linien; 9 mil i W härifrån tågs et {iort
land eller lämmanftotande oar. davis kom

från Gallopagos och årnade fig til Juan Fer-

nandez: när han hunnit til xzf gr. lat. och 291
merid. kåndes en grufvelig anfiföt af jordbåf-

ning, fom då utbröt i Caliao, fedan de kom-

mit figfore efter forlkräckelfen fortfattes ko-

fan i O och SO tils de hunnit til 27J gr. c).

i ip. är användt fin ä-

gendom och många gån-
ger vägat lijvet : han ,
hejkrifver deras härdig-
het , Ijafiigbet, rikedomar

,

invänan
,

m. m. och ähe-

rnpar jts hela refe-jäl-
fkapets vdneshord; men

Philip lIL lämnade än-

dock Quiros utan under-

jlod. Se Mem. de PHc. de

Berlin 7757.
b jSkadaär at deTor-

rez reshefkrifning ,
fom

iSpanien fkallfinnas hand-

fkrifvenyj hlifver tryckt.
Han var lika nitifk om

ny ntrufimng ,Jom Q in-

ros, b vilken ock haft del

af de Torrez memoria-

ler ; men Spanfha krigen
voro dem til binder.

f)Wafer Jom var med

Davis, lamnnr den an-

förda berättelfen: han an-

gifver dem belagne 600
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Foljakteligen lågo de uptåckte 6ar ofter om

291 mend, och pallar feglingen pä S. Felix

och S. Ambor. De låggas vanligen efter wa-

FERS upgift under 277 f gr. i Långd, men

dét ftrider emot omftåndigheterne, ty de

fkuiis dä ligga mer i W än 29i:fta raerid.;
DE bougainville har ock der forgäfves fökt

dem 1768.

Et Spanlkt fartyg har 1714 pä refan från
Callao til Chiioé, under 38 gr. Lar. och in-

emot 300 mils afflånd från Chili, i dag följt en

håg (Irand, fom i anledning af derfedd eld trod-

des vara bebodd, och kallas S. Daniel d).
Sedan SCHOUTEN gådt forbi Cap. Horn

fägs 1716 d. 1 Mart, Juan Fernandez; d. 11

ofvergicks våndkretfen; d. 10 Apr. fants en

låg 6, med krafla bevuxen, utan fott vatten,
hvaråft fågos fpanfka hundar, fom ej kunde

ikålla, vid 15 gr. 15 lat. och 650 mil från

Peru (formodeligen merid.), kallades

Eng,mil från Galhpagos
och

joo från Copiapo,
hvilkct fenare nödvändigt
måfte vara tryckfel får

jjo. Om en ö David vid

27 gr.
hredd och 2j6 gr.

long. berättas i Sv. Påft-

tidn. qy/, n. g, at Spa ■

morerne tagit den i be-

fattning och kallat den

S. Carl.

d) Spanfka fartyget

gick för motvind til Con-

ception. Vid ankonflcn

lag der et från S Ma-

lö under Du, Fresre Ma-

rions befäl, fomfick del

af dagboken. S Bern.

de Ja Harpes Hem. pour
la France

,
frvant a let

decouv. desterres aufir.

tryckt i Rrnnes. Hr. Pin-

gré anfec underråttelfefi
får påltähg.
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Hundon och fkali af le maire holiits for

en af MAGELLANS Olyckligs, Natten imellan

d. 11 och 12 var ganfka mörkt och fruktades

för Tibarons-öarne. Hvad derrned menas år

ovisft, DE L’ ISLE med fl. tala allenaft om en,

och blanda den ihop med Hundon. D. 14 up-
täcktes en ffor fkogrik ö, fom Tuberons,
under 14 gr. 35 m., vid hvilken fkeppet tyc-
kes legat til d. 15 om afton, kallades Utan

hotten, och hade tjufaktiga invånare: d. 16 e-

mot quällen träffades vid 14 gr. 46 m. JVat-

tenland
)

fom hade fött vatten, Kraffe, Lac-

tuk, fkog (ej Palmer och Cocos), tycktes va-

ra låg, Itenig och obebodd. Man gick fedan

til »5 parallelen, at finna QUIROS vik. D. xg
råkades Flugan vid 15 f gr. 14 mil från Wat-

tenlandet, hvaråft fågos 7 ganfka långa kar-

lar, ehuru der ej fants fött vatten, men vål

en odrågelig mångd flugor: d. 24 (ägs myc-
ken fogel: d, 3 Maj. värderade man fig pio
mil från Peru; d. 8 fågs teken til land och

några feglandc Indianer fångades: d. 10 och

11 träffades 2 oar, hvaraf Cocos-bn vid 16 gr.
16 m. var hög, hade fogeliga, dock tjufak-

tiga invånare, men den låga Bedragare-bn i

granfkapet hade elakt och talrikt folk; 21 mil

från Cocos on fants d. 14Hopps- bn
,
vid 1 6 gr.s

fom

var bebodd. Man ftyrde ät W til d. 18, dä afffån-

det från Peru antogs 1100 mil, men torde ej al-

deles varit få ftort, ty SCHOUTEN var alt ifrån

Hundon otålig, at ej hatva funnit Söderland,
och fade fig aldrig gädt om bord,oni han trodt

få lång fegling föreftå. Det år fåledes troligt.



at han vårderade högt, for at få kofan flåld

åc N, hviikct ock måfle fke d. i- Dagen ef-

ter träffades Horns-öarne, af hvilka den (för-

re heibergerade i Endrågcighets viken, under

14 gr. 56 m. vära fjömån til d. 31 ,
ehuru

invänarne i början e| voro fynnerligen vän-

lige: hår vankades allehanda förfrilkningar,
LE MaIRE trodde den vara en af Salomoner-

ne och Söderlandet ej långt borta
,

men SCHOU-

TEN påftod N. Guinea vara i granfkap. Sedan

fågos Grona oarne
, Jnjou ,

Moa
,

Anmoa
,

S. 'Jo-
han

,
(amt den grona och-vål bebodda Scbou-

tens 6. Stranden (öm den 25 jun. troddes va-

ra N. Guinea torde varit N Britannien e).
Der år förut beiåcfat, al taSMAN 1643

fant N. Zdand, och dervid d. 6 Jan. 5 hun-

gars <5, fom var obrukad, men ägde fött vat-

ten och ganfka långt folk. Derpå årnade han

upföka Salomons öar och fant under oenna

refa åifkilliga nya; d. 19 Jan. vid 22 gr. 35

e ) Schouten var dyr-

mans Capitaine
,

hade

gjordt flere refor til 0-

Indien men var rådd och

hindrade
,

at rätt nytta

drogs af denna feghng.
LeMaire ägde ftort fml*

le och förde vid ref an öf-
verbefålet

,
ehuru det i

H. G. des Foy. XXXIX

tillågges Schouten; Pre-

yo(t hade kunnat inhäm-

ta det afinfcription , fom

Narborough fant på

I ,e Maircs S, hvilken an-

föres i Tom XLI. Dag-
boken finnes tryckt på
Fran fyfin i g, 16 itf; få/j.
år utgafs den i Amfter-
dam i 4 ,

hade på latin

ocb franfyfka \ A22 ut-

kom i Amfierdam i fol,

den påliteligafte undtr-

råtteljen om denna reja.
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m. lat- och 204 gr. 15 m, long. Pylftuart ,

hög och Ikarp fick namn i anledning af en

ftor hop filk-måTar, fom häromkring funnos:

d. 20 Amfterdam och Roterdam förfedde med

allehanda nyttiga växter och djur, famt den

lenare befynneriigen angenäm, emedan Co-

cos-och allehanda frukt träd der åro plantera-
de i räta iineor, bägge bebodde afganlka be-

lked!igf,men tjufaktigt folk. Amfterdam lig-

ger under 204 gr. lat. och 205 f gr. iong.
D 6 Febr. råkades vid gr. lat. och 202 f

gr. long, 19 til 20 öar, omgifne med grund
och klippor. Prins Wilhelm

,
Hems-Kerks grund,

Antbong Java ,
Mark

,
Gröna 6n

,
S, Johan ,

Ca-

ens-Gardeners-ozh Vifcbers-öar blefvo nu Ted-

da; åfven den Vulcan schouten iakttagit
vid 5 gr. 4 mims bredd, under 164 gr. 27

min. i längd, tasman gick tilbaka imellan N.

Guinea och Gilolo.

Sedan ROGGEWIN 1722 befökt Mocha och

Juan Fernandez feglades kring mediet af Mar-

tius med god vindi WNW. Man anlände til

28 gr. lat. utan at finna Davisland, men fom

foglar Tågos och vinden blef oftadig Teglades
ån i 2 gr. åt W, då den 6 A pr. (annandag
Pälk) fants Påfknn under 28 gr. lat. och tro-

ligen högft vid 257 gr. long., ty Davis land

troddes då ligga under 273 gr. long,, och u-

tan tvifvel hade man gådt4*s gr. ofver, in-

nan det undrades, at det ej fants f). Landet

j ) For fin beråtteljen
om denna Refa utkom på

Holländfka i Dort

men innehåller både /må-



var våi brukat och bördigt, famt invSnarne

dels hvite, dels (vårte, måft brunaktige, fog-

lige och tjånftaktige, Efter 560 mils fegling
un åcfkilliga kofor fants Carlsbof fom en del

forgåfves trodt vara Hundon, hvilken irring
dock torde hulpit til at Geographerne flyttat

jaker och orimligheter.
C. F. Hehreos, Officer

pä Roggewlns jkepp ut

gaf en piliteligare pä

ty[ka 1138 i Leipßg ,
och

pä franfyfka rgg 1 Hng:
longituderne räknar han

gnnfka oredigt, Påfkons

long. fättes 268 gr. och

lat. 27 gr. i Holl. Ber.’,

pä chartan vid den fy-

fka ligger den vid 2j

gr. lat. och 2-2 gr. lotig.,
men texten ger 23$ gr.

long. Buache gifver 31

gr. lat. och 238 gr. long.
HoUändfkaßerättelfen fä-

ger, at den ej låg öfver

pzofr. Jjbmil från Juan
Fernande%

, men det kan

ej kallas fegla fort
,

när

endafi iSJadans om dyg-
net läggas til rygga; den

anforer ock, at fbrfia in-

vånaren de fingo fe var

12 fet lång, men Beh-

rens fager allenaft tåm ’

meligen läng. Folket är

vål växt
, quickt , behag-

digt, faktmo hgt ,

klådt

i fint och Jom Rike mjukt

tyg. Quinfolken hade rå-

da eller buita kläder
,

brukade rorhattar och en

gnnfka bogrbdJmink. Kar-

larne måla fig med alla-

handa figurerfiruka käpp
och en fjädertofs i huf-
vudet. Öronen äro län-

ga af tunga hängen. Re-

geringen tyckes vara hos

husjaderne. Landet ar

ajdelt ,fkogrikt, har Fi-

fang, Jockerrbr , mycken-

J het fogel, bejynnerligen
j håns m. m. Mhnnifko-hil-
\der af fien röktes fore.
Deras våningar äro af

ror
, ojverjmetade med

ler och täckte med lof.

■ Ön är inemot 6 mil om-

kring.
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den nåftförut närada få långt i O: den låg
under 15 gr, 45 m, Jat. och förtnodeligen 209

gr. long. Natten efter råkades 8 mil långre i

W, lamt imeilan ly och irs gr. lat., 4 vack-

ra oar : vid den Skadeliga förlorades et af

fartygen, de 3 ofrige kallades Bägge brbdernc

och Syftern. Invånarne voro ftörre ån på Pålk-

ön, rödbrune med långr fvart hår, målade fig
och brukade ig til 20 fots pikar. 6 rail lån-

gre
åt W fants \ gryningen en fkogbevuxen

ö, fom fick namn af Mårgonrädnad,
och e-

mot quåljen den Ikogrika och låga Afton bn
.

Dagen efter eller d. 39 Maj. märktes Irrgångs•

oar ne
,

ätminftone 6 til antalet, vid pals un-

der 206 - gr. long. Ån feglades i W, och ef-

ter några dagar råkades under x6 gr. lat. den

höga och vackra Fbrfrifknings bn
,

fom hade

ymnighet af Pifang, Sockerrör, Cocos-Gra-

nat-och Paimtråd, brödlik jordfrukt, m, m.

folket hurtigt, fryft, quickt, håren fvarta och

fmorde med Cocos olja ,
karlarne målade,

brukade gördlar; men quinfolken voro alde-

les klådde i fint tyg, prydde med perleroo oro

lif och armar; de narrade Hollåndarne i för-

fåt, Longituden år ofåker §■). Efter
3 dygn

g ) Hr. Pingré tror

Farfrifkningson vara den

Jamma, fom Cocos-ån:

at ej Bedragare bn nåm -

nes menar han kommit

deraf
,
at feglingens om-

ftändigbeter for dem dbljt

fundet
,

hvadan de tagits
for en och famma.

Det

tyckes likval
,

at Rog-
gewin, fom til JV-lndi-

fka Compagniet gaf for•
flag til Söderländers up ->■

täckande
,

och fjelf der-



marktes åtlkilliga tacka öar, hvilka fingo namn

efter Gap. Bauman
,

lom lörft (åg dem; Jan-

det år bördigt ocia val upbrukat, lamt go-

da ankarftällen kring kullerne, invånarne åro

hvita, lom Europeer, vackra, muntra, höf-

liga och klådde med et fynnerligt lilkestyg.
Latituden åc 12 gr. och, enligt omftändighe-
terne, longituden omkring 195. Dagen efter

råkades 2, fom hö'los iövCocos och Bedragare*
harne\ den fenare låttes under 11 parallelen,
då likval LEMAIRE lägger lin under 16 hvil-

ket
nog vilar, at de åro lärlkilte. Sedan up-

tåcktes’2 ftora öar, Ibm kallades Tienhoven

och Gröningen: man var ovifs, om de icks

hängde ihop fins imellan och med Söderlan-

det. Vore tid och kofa bekante, Ibm de leg-
lat ifrån de nältföregående, Ikulle något kun-

na Hutas om deras läge, imediertid är ej o-

likt, at det var H. Kortet, hvilken MENDANA

underfökt på våftra fidan och ROGGEWIN nu

följt på den öllra. Moa och Arimoa befun-

nes öfvervuxne med Cocos-tråd, lamt den le-

nare gaolka folkrik. Ej långt hårifrån råkades

en myckenhet öar, fom kallades De Tu.ende
,

med (varta, Imå, nog ludna och bedrägliga
invånare, nakne med gördlar om lif, ben och

til utgick ined 3 fartyg
frän lexeln d» 2/ Aug.

i~j2i,
hordt val känna

Le Makes och Schou-

tens refa. Aid ankom

ften til Eatavia
, confi-

fquerades och bort auEtio-

neradesfkeppen, famt A-

mir. Roegewin arrefle-
rades. Häråfver upkom

procejs ,
bvilken canfider

IV-indifka compagn.vant.
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armar, hvaruti futfo fvintånder, halmhattar

brukades med fjådrar uti af Paradisfoglar, lamt

ring i nåfan. Sluteligen feglades långs efter N.

Guinea och Papous til Batavia, Amiralen hem-

fördes och inlopp åter på Texelnd. n Jul. q25,

I fenare åren hafva åtfkillige ångelsm&n
feglat öfver detta haf, men deras refor åro

ej fullftåndigt upgifne, få at Geographien i al-

månhet af en del hitcils d>agit
c

ringa fördel.

Comm. pH. BYRON gick ifrån Ångiand 1764

d, ig Apr., kom in 1 St. hafvet d. 9 Apr. 1765,

tog vågen til Mafa Fuera, hvarifrån han d. 1

Maj, fä mycket af omflåndigheterne kan Hu-

tas, ffålde kofan til 2o:de paiallelen, hvilken
fedan åtföljdes vid pafs 2 månader. D. 7 Jun.
råkades 2 bebodde öar, på hvilka ej vågades

landftigning, och kallades derföre Feljlagna.
ändamålet : d. n Jun, fägs Corall-bn i WSVY,
omtrent 35 mil från naftföregående, hvilken

torde vara den famma, fom qdiros kallade

S. Elm,alla omflåndigheter tyckas hårutinnan

fammanflåmma: Konung Georgs och Prinfens
af Wailis oar döljas än mer, ty icke en gång
tiden, då man ankom och afrefle nåmnas:
d. 21 fants Farliga on\ d. 24 Hert af Fork,
obebodd: d. 28 ftåldes kofan i NNW, fom

tilforne var i W: d. 4 Jul. träffades Byrons b
,

fom troligen ligger norr om Linien och tor-

de vara någon af Garolinerne, ty d. g an-

ländes til Tinian; d. 9 Dec. gick Gommen*

deuren från Batavia, kom d. 14 Febr. 1766 til

G. H. udden och, til Ångiand d, 9 Maj.
Hr. de bou&ainville utgick fcän Breft
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1766 d. 17 Nov., kom in i St. hafvet d. 26

Jan. 1768 >
ftälde kofan i NNW omtrent tils

våndkretfen var paflerad, då fedan feglades
åt W, iraellan 20 och 15 parailelen. D. 23

Mart. träffades under i6o:de meridian 4 Fa-

cardins kallade, lamt Spjutkafiare - ån
,

hvaraft

kopparfargade vildar med lanfär hotade; d.

23 fägs den låga Harp an, fbm hade Cocos.

tråd och flört folk : d. 24 -28 Teglades i mel-

lan 11 låga, med farliga klippor omgifna o-

ar, lom kallades Farliga [kärgarden. QUIROS
befor fodra delen håraf och tyckas få många

låga oar utmärka et ffort land i granfkapet,
bvarom åfven QUIROS hörde invånarne tala.

BOUGAINVM.LE tror Labyrinth öarne hora hit,

men ds ligga mer i W. D. 2 Apr. fick en

hög Pik namn af Boudoir (troligen QUIROS

Tionde och WALLACES Osnabriick): d. 3 an-

ländes til Tniti pä norra fidan, under 17 f gr,

lar. och22lk.de meridian. Denna ljufliga o kal-

lades af byron Georgs-land, af bougainville

i början N. Cythera och torde varaSliytten hos

QUIROS, vi fkola fnart derom nämna något
mera. På hans res-charta teknas Heeri

,
Umä-

tia och Fapara, fom någondera cil åfventyrs
år byrons Prins af Wallis. Den långa ffrand

BELLIN lagt vid 18- gr. lat. och 232 gr. long,
hade BOUGAINVILLE ffött på, i fall den funnits.

D. 4 Maj. träffades Seglare bn : d. 1 1 Fbrlo-

rade fonen : d. 22 Pingfion. På Spetäfk - öarne

höggs ved; invånarnes fjukdom gaf anledning
til namnet. D. 25-29 fågos många öar innora

3 gr. i bredd och 5 i längd, hyilke kallades
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ée Stora Cycladernes fkårgård. Hår år efter all

liknelfe H. Andslandet, fom QUIROS utgifvic
for faramanhångände, då likväl Jacobs och

Philips vik år et fund af flera mils bredd,

kring ij gr. lat. och 186 gr. iong., fom BOU.

ÖAiNVILLE feglat igenom. Refan fortfattes un-

der farama parallel inemot N. Holland
,

dä

ban gick norr ut:d. 5 Jun. fågs Dianas Jand-
råfveh ifrån d. 10 til 26 Lovifiad-viken, lorrt

dublerades vid Befrielfe - udden
,

och åtföljdes

öftra ftranden af et ftort frän N. Britannien

genom fund affkilt land, Lovifiada kallat: vid

upfarten befoktes ock Krigare floden, Choi/euls-
-6 och vik mitt emot på höger hand: d. 3 Jul;
dublerades Cap, Averdi

,
det nordligäfle af

Lovifiada. Sedan fågs on Bukd (få hårrid af

et ord, fom invånarne ofta uprepade), och d.

6 landades i Praslins hamn, gent emot lilla Ham-

tnar-hn, på N. Britannien, utmed hyilkéns nor-

ra kuft fcglades, hvarunder oarne Bournand ,D'

Öraifon
, Bouchage och Suzannet efter fartygens

Officerare upkallades. D. 4 Aug. fägosbAMPiERS
Mathias och Storm-on, d. 8 den angenämai
och bebodda Anachoretes, d. 9 Brådfpels fkå-

ren, d. 2 Sept. ankrades vid 6n Boero, d.

iå och 13 paflerades genom fundet imellari

Buton och Pangefar, d. 18 genom fimdet Sa;

leyer och d. 28 landades i Batavia* lamt d.

i 6 Maj 1769 i S. Malo. g ).

g ) Byron och Bou-

f
'dmvxWeundra utan fkctl
vårföre dc ej träffat Sa -

lomonerne
,

emedan de ej
feglat Lini en nog

når i,

/DalrynjplesStfw/mg’ tif



Af krlngfeglingar lårer ingen mera rick-

tat Naturkunnigheten, ån den, (om Hrr. BANKS

och SOLANDER gjordt, De utgingo d. 20 Jul.

1768 ifrån Woolvvich, forfedde med allehan-

da til vmderlokningar tjänande bequämlighe-
ter, och fördes fkeppet af Cap. jam. cook.

Sedande befökt Madera och Rio Janeiro, farnt

dublerat Cap. Horn d. 2; Jan. följ. träffades

land fårft i April; Lagone vid 18gr.44m. lat.

och 216 middagskretfen, bebodd af brunc

folk med fvart här: Fogel 6n inemot 4 gr.

längre i W under 17 gr. 24 m.: ledan fegla-
des nåftan under famma parallel, d. 8 Apr.

lågs Kedje-ån , 2| gr. än raer iW;d. 10 Os-

nabrucks-ön, ej långt derifrån, fårat d,
13

tvä

genom et fmak näs fammanhängande land,
förut befokte af byron, wallace och eoug-

ainville. Invånarne kalla ftorre delen Utahite-

nua
,
och den mindre Vtahite-eta, Kungsham-

nen ligger emot ändan ät W, under 17 gr.

29 m. 15 f. lat. och 230 gr. 17m. nf. long.
Defs ofrige namn åro förut anförde. InVä-

narne åro af måttlig växt, något ljufare än

Portugifare, oändeligen vige, hafva merendels

fvart här och ibland rodt; huden är tjock och

något filkesaktig, fom på Morianer; manfol-

ken göra mycket varde af fitt fkågg. Af

Fyrfotade djur finnas endaft fvin och hundar,

famt befvärliga rottor. Cocos, Brod-tråd, Po-

Refor til St. bafvet på-
flås, at de ej åro annat

,

in N. Britannien delt

i vlänga fmä öar: nägre
bolla dem rent af for
dicktade.
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tafoes, Mafa, Bananer, m, m. vSxa hår h).
D. 13 Jul. 1769 feglades härifrån, då en invå-

nare Tobias och defs dräng Tiato följde med;

ön Titeroah ligger i granfkapet, Ulyateab un-

der 16 gr. 47 m. cch fkall vara obefkrifveligen
Vacker, Otaba under 1 6 gr. 37 na.

,
Moroab

h) Svin och hund kott

i ftekes i vphettada ften-

i gropar, i bvilka det in-

' Mgges med Ibf omfvept ,

i hfvertäckes med heta (ie-

i nar och jord, då det blir

; muftigt och ganfka väl-

i jmakande
,

i fynnerbet
\ hundkottet. Fifk och fo-

i gel finnes ymnigt. Brod-

\ tråd är et nytt Genus

horande under Monoecia

med rund frukt.florafom
hufvud: defom hafvafrån
uti fig f'maka fämre

,
der-

fors hafva de utrotat al-

la han-träd och fortplan-
ta genom rotter dem,fom

hafva bara honblommor.
Fruckten plattad imellan

ftenar och hakad ofver

koleld, Imakar,fom tjoc-
ka hvet bröds kakor'. dä

den ej kan hafvas färfk

inlägges frukten i karl
,

mäergär någon gäsning

och gräddas efter hehnf.
Deras almånna dryck dr

Cocos-mjblk: faft af en

flags peppar går fetma.
Kläder ghras af Morus

Pnpyrifera ,

hvars bark

blötes, klappas och pä al-

lehanda /ättfärgas, famt

ger et ganfka fint, ehu-

ru ej ftarkt tyg. Et Jlag
Fleut- Travers upblåjes
med ena näsboren. Invä-

narne bruka bägar, hvil-

jka ej dro bekante på N

Zeeland, ehuru på bäg-

ge dr fammn fprak: U-

tahite-boerne jynas der
»

fore fnarare härflamma

från N. Zeeland, än defs
invånare frän Utahite.

Hr. C Green ohferverte
här Venus q 6 <j d.a Jun,
i Solen: han dog på hem-

vägen och obfervationer-
ne finnas i Fhil. Irans,

för iyjz.
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och Bola-Bola
,

(mon quiros Flycktiga och

legrim?) lamt ånteligen Ohiteroah under 22

gr. 23 m. lat. och 227f gr. long. Ifrån Gap
Horn voro nu 14 öar befökte, imellan hvil-

ka invånarne (egla: Tobias nåmde ånnu 10 i

WNW ochSSW,til tå dagsfeglingars afftånd.

D. 10 Aug. lämnades flfla ön och (eglades i

S, at gä til N. Zeeland.

Under (jelfva linien, ej långt från Ameri-

ca, ligga Gallopagos eller Skillpadde -oarne. Car-

nero, Los dos Hermatro, Ifabeiia, Marcus,

Clemens, Maria, Aguada och N. S. de ia K-

fperanza, aro de förnåmfla, cowley befökte

dem 1683 andra namn, racn fom nu

äro obrukeliga. De fom ligga foder om Li-

nien åro pä ulloas charta utmärkte.

Långre i vader teknas af homan och fle-

re 6ar, (om Spaniorerna allena (kola åga när-

mare kunlkap om ; men man vet dertil nu

ingen pålitelig grund.

Norr om Dagjåmnings-kretfen uptackte
SAAVEDRA 1527 Kungs-o arna och de låga Bav

hus : de förra på Trettonde-dagen. 1533 ut-

Ikickades en annan liten flotta från Mexico

under DTEGO HURTADO Öch FERN. DE GRIJAL-

VA, hviiken ej fant mer ån ön S. Thomas
,

d.

siDec., vid 2ofgr;s bredd och under 262:3.

meridian; men cfen, fora 1542 utgick under

JUAN GAETN och BERN. DELLA TORRE uple-
tade Rocca partida

,
Coral!-och 7rägårds-harne\

La Matelotte och Ave%is
,

famt anlånde til N,

Britannien.

S 4 Barthold uptäcktes 1525, af ALFONSUS
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DE SALAZAR ,
fora efter Amir. GARCIA DE LO-

AISES och SEB. CANOS dödeliga frånfålle tog
befälet ofver de 6 fkepp Kejf CARL V utfkic-

kade at fegla omkring jorden.
{D C?

m

Enligt ioemphers beråttelfe fkola 2 oar lig-
ga örter om Japan. Den norrafte kallas Gin-

Jima (Silfver ön ) och den andra Kinfma (Guld-

ön). Deras låge döljes forgfålligt tor Europé-

er, fom ej eller hittat på dem, ehuru til den

andan fkepp fkola blifvit utfånde frän Spa-
nien 1620, famt 1635 et och 1643 två ifrån

Batavia. Mon någondera år Gamas land? Til

flut några ord om en gammal charta, fom

k.empfer fort ifrän Japan i), hvilken fedan

kommit uti Prasf. sloanes famling och i fam-

mandrag utgifvits af Hr. de guignes. Den

vifar Japan, derofver en ö Jelogafima i NO;
j N några mindre öar, famt et ftort kringflu-
tit land Oku-Jefo; i O teknas ätfkilliga och

til en del anfenliga öar; America utmärkes

ganfka ofullkomligt, dock kännes California

i) Eng. Kazmpfer var

född i IVeftpbalen 16jv,
ftuderte på ätfkilliga [iål-

len, dfven i Upjala; gick
1683

,
jom Jvenfk Lega-

tions Secreter are til Mo-

fcou: befor Ryfsland, JE-

gypten, Lyckliga Arabi-

en, Per fen
,

St. Mogol,
Malabar

, Ceylon, Benga-
la

,
Sumatra

, Japan ,

m. m. Blef 16SjHolland-

fka O-lndifka Compag-
niets ofverfåltfkdr ,

for
169z tilEuropa med man-

ga kunfkaper om Öder-

lånderne, fotn kan fes af
hans Amwnitates Exo-

ticce, hans ReJor och hans

Befkrifning om Japan.
Blef 1694 Med. Doßor

i Holland och dog q16.
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igån, och finnes hår Mexicanfka viken, ra.m.

af offra fidan. Med få ord: man fer hår en

blanning af Chinefernes och Japanernes Geo-

graphifka föreffållningar med de kuofkaper,
fom Europeer bibringat, af hvilken dock fö-

sa uplysning kan vinnas.
a i j cj

28. Defla åro nu de flållen af Jordklotet,
om hvilka man åger en ganfka ringa och o-

fullkomlig kunfkap. At nogare under toka dem,
eller at uptacka hittils aldeles obekanta

,

anfés

af de Naturkunniga for möjligt, hederligt och

åtminffone båtande för vetenfkaperna; men

en (jo-farande häller fådant for åfventyrligt,
och en ftatsklok både för onödigt och onyt-

tigt. Hår år ej rum at uppehålla fig vid des-

fa omffåndigheter, jag vil endafl nämna ,hvad
lom hittils legat vår vetgirughet eller fnål-

het måfl i vågen. Is år et hufvudfakeligt hin-

der, at belöka de trafler, fora ligga närmaft

omkring polerna, och det mer emot den fo-

dra, ån den norra. Det hände väl 1725, at

is träffades fommartiden uti Atlantifka hafvet

vid 41 gr:s bredd, fora ungefärligen fvarar

emot Madrit, jad. 15 Jun. voro få når 2 fkepp
deraf förlorade vid 45:6 parallelen k); men

det har, få vida bekant år, aldrig tildragic
lig hvarken förr eller fedan, utan all is är

gemenligen ifrån April förfvunnen ända til

67:0 parallelen. Söder om linien år annor-

lunda befkaffat. davis var 1686 mitt på var-

k) Deflandes Mem.

de V Ac. dts Se. de Fa-

ris H2j, Kall S bérfka-
ds iBretagne til da8Jul,
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rmfte årstiden få når inneflångd af is under

621 gr. lat. efter fkeppsrakning. frezier fåg
1714 d. 19 Mardi et isberg öfver 200 fot högt,
vid 58 - gr;s bredd och 251 gr. 38 min. i

längd, lavafält ingen förut mårkt lådant» e-

huru nejden då varit befeglad i mänga år. Det

andra Ikeppet, fom var i hans följe, fant is

vid J 4 gr., men mera i ofter. HALLEY träffade

is mitt pä fommaren vid 52 gr„ och bouvet

vid famma ärs-tid började at möta is vid 47

gr., fom nåftan fvarar emot bredden af Paris.
Cl *

Detta oaktat tyckes is ej vara enda or-

faken til den ringa framgång, fom upfinnings
refor hittils haft. Is gifver tiikånna granfkap
af land, fom långre fram fkallvifas, bor få-

ledes ej råknas för elakt teken. Hade eouvet

fortfarit at följa ifen åt, få fkulle han troli-

gen på något flålie fiuppit igenom, ty et land,
fom har (tara floder, kan ej gårna få inne-

flångas af is, at icke ftranderna någon tid om

fommaren åro rena, åtminftone framfor flo*

dernas utlopp /). Råtta felet torde befti der-

I) Herr Buache har

uti Mem
,

de /’ Ac. de

Paris /7J7, i anledning
af de flållen is år funnen
på , giffat det flora Sö-

derlandets befkajflenbet.
Han tror et ishaf mitt

under polen, fom hajver
2 utlopp åfven fom det

norra, N. Z.eland är högt

och bergigt , famt defs
nejd ej hejvårad af is

,

derfore lara floderna gå
inåt landet

,
åfven jom i

fodra America. Vore

landet fammanhängande,
' [kulle de flora floderna

,

fom gifva få ofanteliga
isberg m ttjbr America

,

gå fram under Jjelfva



uti, at fådana utruftningar blifvit gjorda från

Europa. Man mäfte derigenom utffå en lång
refa, få at briffc på uppehälle, fjukdora, trött-

het och ledfnad redan åro om bord, innan

de Hållen träffas, fom åro underlökningens
föremål. Dylika utredningar borde derföre

fke iå när, fom möjligt år, intil det man fö-;

ker. Ifrän Island
, Norrige och Siberien til

de norra okånda länder, iamt til de fodra från

Chili, Batavia, G. H. udden eller något an.

nat Hålle
,

alt fom ändamålet vore. Sådan

anilalt, tillika med tjänliga upmuntringar för

befattningen, och vål ofverlagd (egling, om-

kring Tarnma parallel, eller efter någon annan

faffc och förnuftig grund, {kulle fnart afikud-

da ofs den ikamm, at ej känna ytan af vår e-

gen vånings • olats.

28. Til flut några ord om vågen til Chi-

na. Den år förbi Shetlåndlka oarna,

få ned uti Atlantilka faafvet til Cadix; hvar*

åft drojes gemenligen omkring i månad
,

der-

ifrån inemot Brafilien, få nedom G. H. ud-

den, genom fundec emillan Sumatra och Ja-

va, hyar på man änteligen går upöfver Borneo,
lamt efter imellan 20 och 30 veckors feglmg

polen, innan de hunna, til

utloppen, dar ftelna och

forblifva jämt tilfrufna.
På GonneviUes land om-

talas endad fmå floder ,

fom Orm { Normandie.

Han fåtter derfore ena

utloppet af fitt ishaf emil-

lan 40 :e och fo:e meri-

dian, jamt det andra i-

mellan den2~jo;e ochiftote,

bvaråft Sharp, och i jyn-
nerhet Davis, funnit of-
ver 400 fots hoga_ isbergs
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finner til Canton. Långden af denna våg år

åtminftone 2500 mii, och har åtlkilliga befvär-

lighetcr i anfeende til pallad-vindar, drom-

kadningar, no, m, fom noga må de
tagas i

akt.

Ginare våg vore genom ishafvet, förbi

Kamtfchatka och Japan, fom ungefärligen år

1000 mil kortare, an den vanliga, men tros

nog almant vata aldeles obrukbar. Detta om-

döme år dock troligen förhaftadt. Vi vilja
icke uppehålla ofs vid mindre paliteliga un-

derråttelfer tn), utan jåmnfora

gar med lakens natur, h, wiloughby (kall va-

rit den förfta,fom budit til, at komma den-

na vag til China: han utgick från Angland
med 3 fartyg, dublerte norrafte delen

af Finmarken, gick til 72 gr. laf. och berät-

tade fig der funnit land, men har formode-

ligen i toknigt våder milstagit fig pä några

m) Hr. Buache heråt-

t.ar, at en Portugis ,
Da-

vid Melguer, med fkep~ j
pet Pere eternel vintrat 1
på Japan och gådt der-

ifrån d. ig Mars 16(jo,

joljt Tartarifka kujien,

portfarit åt norr an-

da til 84 gr:s bredd
,

fanit fedan kommit ned i-

mellan Spits-hergen och

Grönland
, feglat våficr

om England, och omfi

(der lyckeligen ankommit

I til Porto. En jranfk ma-

j trosfrån Havre degrace

'/kall for yo eller
yo år

tilhakas fedt fkeppet och

M e 1 g u e r s hegrafning.

Men Portugiferne voro

redan 20 år tilfhrne ftrån-

ge ligen afvifte från Ja*

pan ,
bvilket utom annat

gör denna, heråttelfe nog

fago/ik. Med Ryfka char-

ter paffar den ej eller
.
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klippor, Stminflone berättar wood fig ej fun-

nit det iamma, wiixoughby roade för elakt

våder landa i Lappmarken vid Arzena, der

han med alt fitt folk af koid omkom. Gap.
steph. burrough befökte 15 56 fundet Waigatz
emillan N. Zemlia och Samojedernes land

,

anfåg viken innanföre fåfom et öpet haf, kom

fåledes hem med den underråttellé, at han

funnit den fokta vågen. Capitainerne arthur

PETT och CARL JACKMAN utleglade ledan 1580,

påDrotn. ELISABETHS befallning, ingingo ge-

nom Waigatz, men blottftåiies för Iförda fa-

ror af is och våder, PETT med fitt fartyg
omkom, och JÄCKMAN belkref omftåndighe-

terne lå vid hemkoraften, at man i Ångland
på läng tid förlorade hugen, at gora ytterli-

gare förfök. HoSländarne gofvo dock ej alt

hopp förlorat, w. barentz och j. HEMSKRRK,

ganlka Ikicklige fjömån, utftyrdes på befall-

ning 1594: de kommo in genom Waigatz,
utftodo Iföra Ivårighetermen funno vatnet

i denna vik lött ochlåtoej aflkråcka fig, utan

-gjorde en ny refa
,

och ånteligen 1596 en tredje,

följde då N, Zemlias norra och ölfra kuller,

men ilen blöt omfider deras Ikepp vid 76 gr.

lat., manlkapet fatte fig med båtar i land och

målle utftå en Ivår vinter på oftra {lrandens

fodra anda n). 1676 Ikedde å nyo et förfök

frän Ångland af Gap. joh. wood, men han

böd forgåfves til, at komma fram imellan

Grönland och N. Zemha, utan trodde fig fin-

n) Se fornt jjjT, 77. fuh
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na en fammanhängande is. Alla deffa olyck-

liga utHag bevifå ingen ting i hufvudfaken,

ty man fer af hvad ffraxt fkall anföras, at de

härrört, dels af okunnighet om ländernas lå-

ge,
dds deraf at ej råtta tiden valts, dels ock

emedan de hollit fig för när til land. Satno-

jederne berättade enhälligt for linschot
,

då

han 1J94 var vid Waigatz d. 31 Jul., at in-

nom 10 til 12 dagar fkulie all is vara borta,
och ledan ingen froft komma på 6 veckor.

Han kunde ej tro, at isberg, fom räckte län-

gre, ån man förmådde fe, och fä hopflaplade,
at man med moda kunde imellan dem kom-

ma fram, fkulie fä fnart forfvinna, men til

fm flora förundran fåg han d. 9 Aug. et rent

haf och icke en gång is i den fota viken ned-

om N. Zemlia; d. 10 biålle N utan teken af

is: d. 11 fant han Obysvik helt ren. Samo-

jederne berättade åfven,at fund och vikar fry-
la alla är, men aldrig flora hafvet: at fifla ifen

emot flutet af Maj brytes och ganfka fort för-

fvinner: at öfter om N. Zemlia året vidflråckt

haf, m. m. FR. martens, fom 1671 befökte

della trafler, anmärker, at imellan Grönland

och Spitsbergen bryter ifen up i Apr. och til

något afftänd norr om det fenare finnes fnart

ingen 0 ). Kongl. Vet. Societeten i London läm-

nar i fina Handlingar för 1675 någon kun-

ikap om en märkvärdig refa uti Ishafvet. Et

handels bolag i Amllerdam utruflade 2 far-

tyg, at föka väg i NO til Ofl-lndien, defla

0) Voy, au Norä
t

TJI,
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gingo til inemot go gr. lat. och efter en del

underråttelfer til ioo mil öfler om N. Zem-

lia, famt fåledes .til i7o:de meridian, men låt

dem allenaft hunnit mitt for Lena dirommen,
hvaräft på åldre chartor finnes teknat: Hnc

usqne Holland 1 pervenerunt ,
lå vifar det dock,

at de ftörfba hinder, man nu vet af, varit

qfvervundne. Bolaget anhöll om uteflutan-

de handelsrättighet åc deffa kanter, Oitindi-

fka Compagniet infog nogfamt de farliga följ-
der

,
fom detta förflag kunde medföra, och

tog juft rätta utvägen, at göra det om intet,

ty ehuru fä begicks, at privilegium afflogs,
fants det likväl otilråckligt, hälft almånheten

blef mifsnogd, aten få långe, och emot ftor

upfatt belöning, fokt uptåckt, fkulle fruckt-

löft förfvinna, rnan fadlade derföre om, tör-

fåkrade at nordöfha vågens utfpanande vo-

ro deras högfta önfkan, men det gjorde ej

tilfylleft, at hafvet är fegelbart åt O, man måfte

ock veta, om något fund år, at komma ned

åt S, och detta borde ifrån Oflindifka nybyg-
gena underfokas. Man utlånde åfven från

Batavia 2 fartyg med befallning, at gå til 50

gr. lat., härigenom förblindade man hopen,
förfta ifren facktade (ig, bolaget fkingrades
och då forbods vid lifsftraff, at något Hol-

Jåndlkt fkepp fick fegla norr ut från Japan,
fom til fullo röjde meningen. Dagboken öf-

ver omnåmda Refa fkall icke finnas efter

vanligheten inregiftrerad i Amiralitetets hand-

lingar, på det ingen derom måtte få kunfkap.
Samma Soeietet omtalar et bref af peter



I i Rysfland, hvaruti et fritt haf i N fåges va-

ra uptåckt, Vi hafva tilförne anfört de feg-
lingar, fora från Siberilke hamnar blifvit an-

ftåite /;), och torde de flåfta vidrigheter, forn

dervid mött, kunna hårledas af otjänlig tid,

ovan betjäning eller odugliga fartyg q). Po-

lar- lånderne hafva fiere månader folen ftån-

digt uppe, hvilket griper ifen häftigt an. U-

tom redan anförda berätteller, rörande vår-

p] ia. dd. s4.

q\ Hr. Engel påfår
och mifbrer många om-

fländigbeter til bevis, at

de anflältn feglingar af-
lupit helt annorlunda, an

fom upgifvits: at Siberi

fka kufer alla är kunna

befeglas * at detta afpo- 1
litifka orjaker ej allenafi ;
jbrdoljes, utan befkrif-
ves fä/om omöjligt ; at

til fvårigheternes okan-

de man, emot hätre vett,

förlänger Hfien hela 30

gr.
och teknar et flört

utfkott JJchuktfchi nos,

(Jom MCiller kallar det,
hvilket hos Gmelin he-

ter Scha/aginfkoi nos ),

vt. m. Han nagelfarer
de upgijnaberåtteljer och

Ifinner derutifådana ftri•

digbeter
,

fom fkola vifa
at de blifvit konftlade och

efter affekter vridne:

han Jibdjer ock mycket

på et fldlle hos Gmelin

i fortalet ,
rörande de afi-

dalta feglingar i Ishaj-
| vet, hvardft fdges, at det

! vore en ftraffbar djerf-

! het om han vågade up-
tacka alt

,

taW om dem

kunde honom vara bekant

■ och fkulle blijva verIdens

forundran: han forjåk-
rar dfven, at Gmelin

pä refan tilTilbingen eii

gång nödgats vidgå, at

isudden, imellan Taimu -

ra och Piafiga, kunde fe»
glas forbi. Tiden lå»

rer itplyjä alt detta,

157kända lånder.
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man i detta climaf r ), fant HUDSON ganfka
vannt under Bofgr. lat., ja Angelsmån för-

fåkra, at tjäran d. 21 Jun. 1608 fmelte af trå-

verket vid Cherrys eller Björn 6n
,

näftan

under 75 gr. lat., och MARTENS talar långt för-

ut om dylikt vid Waigatz 1671 s), hvilket den-

na tid åfven ofta fker kring Spitsbergen, ehu-

ru mig veterligen (likt ej vanligen hinder un-

der fjelfva Linien. Lågges hårtil, at Grönlands

norra del har beten
,

djur och varma, mer

ån den fodra: at på Spitsbergen trifvas flere-

handa våxter: at der finnas gölar, fona ej botten-

fryfa,dä i Jakutzk tjålanfkall ogenomträng-

lig :at is kommer frän floder och fött vatten, m,

m. få blir det ganfka troligt, at ishafVet viflå

månader på året år fegtdbart. Vid fådana reför

borde man kanfke anlända til Nord Gap i bör-

jan af Maj, ty dä åro redaa många Valfifkar fån-

gade kring Spitsbergen, derifrån fegla i NWdet

längfta man kan från flranderna til 80 eller

85 parallelen, och få följa den åt til mitt for

fundet Anian. Detta gor en väg omtrent

af 7*o mil, om de
nyare chartor antagas, (men

långt mindre, om de åidre anfes for tilforli-

gare), och fedan år omtrent åfven få långt
til Canton, hvadan wood med fkål påflod, at

refan kunde göras pä 6 veckor, ehuru han

fjelf fedan hök den för aldeles omöjlig, då

han emot egna grundfatfer ej vågade fig långt

nog
från landet. Hafvet blir juffc ej alla är

lika fnart rent, men viken under K. Zemlia

brytes altid före d, 13 Jun. och ånnu före

r) /. 22. f. s) Voy. au Nord
,
JJL
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flora hafvet, låt dock vara,at man forfl kring
medlet af Jun. gingo frän Nord cap, få har

man ofverflödig tid, at vaja is, i fall någon
vifar Og, famt at afvackta tjänliga den lamma

afförande våder, och kan likafullt hinna til

fundet i början af Auguftus, fom ocvifiaktigt
dä år rent. Vindarne gynna ock detta före-

tag, ty til Junius komma de vanligen från S,
äro i Jul. ofladige, famt blåfa frän N i Aug.
och Sept. N förer is, få långe den finnes, e-

mot ftranderne, hvaråft den hopflaplas, men

S bryter cch afförer den. Man borde vid

forfoken vara vål betänkt på alla otnflåndig-
heter, ty det lättafte år i början ofta (vårt.

Huru många hinder mötte icke innan man

forfla gängen hanfförbi G. H. udden?

Genomfart i NIV ti! China vore vål endaffc

några 100 mil långre,ån vanliga vågen, men

förmodeligen långt befvårligare. Jag vil nu

ej tala om, at dubiers Grönland och kom-

ma ned genom Anian, emedan deffa trader

åro aldeles obekanta, och man ej vet huru

långt landet ftråcker (ig; det år nedom Grön-

land, fom man med få mycken ifver fokt ny

våg. At Grönland om ej fammanhånger, ät-

minflone går når intilN. America, år otvif-

laktigt af de llrancier, fom i Baffins vik blif-

vit följde. Invånarne tala ock om et fä fmalt

fund,at man kan från ifen på bagge fidor ho-

ra hvarannans rop t). Man har åfven flere

t) Se D, Cranz Be-

fkrifn, omGrönland. Han

lerättar ock
,
at enhlerrn-

hut art , fom kunde grön-



gånger frodc 11g funnit genomfarten: TH. COW-

LES vid 59 gr. lat., men den redden år fä

befaren af ångelsmån, at om det vore fan t j

kunde de ej hårom vara okunnige; TORQUE-
MADA talar om et holländlkt fartyg, lom hår

gådt igenom, men i Holland år det obekant;

CHARLEVOIX berättar om et Ipanfkt fkepp från

Acapulco, lom blifvit i detta lund indrifvit

och ledan gådt til Dublin, Konungen i Spa-
nien fåges vål hafva låtit upbrånna dagböc-
kerne, men huru all belåtningen kunnat for-

mås, at tiga härmed, Vet man ej; lovegro-

ve låtter fundet vid 62- gr. lat. och der Ikall

wilson omfider funnit et rent hal, men de

fom Hr, dobbs utvalt och underrättat, hafva

på kulten ifrån 55 til 67 gr. bredd ej funnit

annat, ån backar och vikar, o. f. v. ii). Éri

Olyny utgilves nyligen hafva kommit fjökdes

in från St. hafvet,men mig är derom hittils

ingen ting vidare bekant, låt dock vara, at

något fund värkeligen finnes* lå målle det

vara ganfka långt, ty Vildarne imellan 56 och

60 gr. bredd vid 280 meridian tala om län-

der åt W, belägne 3,4 eller 5 månaders väg

derifrån; om länder derutom; om floder, fom

ländfka ,i-j6'4. hejokteVil-
darne på Labrador : de

förda han träffade voro

kring; 200 och flydde
,

men

då han ropade flanvadc

'en och återhrågte de of-

figc, Jom på vänligafte

fatt torro honom emot. De*

ras fpråk fkaU ej fkiljd
mer frän grhnländfka i

an hög - och platt - tyfkrii
u) Hr. Buache Conf

Geögr. Jämf.föregående

$, 24 och //;

160
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man kSnner flere 100 mil x). Långa £und åro

defsutom i fynnerhet af is befvårade i dennar

nejd. Man vet, at kring Kellons fåfte under

57 gn lat. hårlkar en grufvelig 8 månaders

vinter och kan ej fås ner för kold, då i Si-

berien vid 59 f gr. man Ikotdar rägcchhaf-
ra i början af Aug. Enligt JEREMIES beråttelle

kan Hudfons vik befaras från d. 15 Jul. til

d. jj Oft.,ofta år man dock,oaktad all för-

ficktighet, hela månaden inflångd imellan is.

Davis lund år ån mer befvårat, ja andre

tilfryfa, utan at federiTsera ga up j>). Det år

derfore foga troligt, at någon bequåtnligge-
nomfart vianes i NW.

„r) Vi bdfva tilforne
anfört flere fkäi, at A-

flen och America
ga nä-

ra intil hvarandra
.

Se fl.
2d- Härtil kan läggas ,

at jfefuiten Grellon i

Tartarist träffat en Har-.
vonifk quinna

,
Jom han

fornt dhpti Canada
,
évil-

hen hlifvit fangen och

färd ifrån et fo/kflag til

det andra
,

jmnt omflder
hit anländt

.

Likaledes

berättar Charlevoix om

en Spanfka , fom fängen
och wrdgenom kalla län-

der änteligen kommit til

Cbim
,

der gift flg med

en Tirrtarifk folåat och

hlifvit af en fefuit i-

gänkänd. ingendera ha-

defarit Afver något (iort

haf,
y ) Bifk. H. Egcde,

[om frän nu til q36 vi-

ftats pä Grönland, vifar
på fin charta etfund, fom
hörjas pä öflra kuften vid.

6J gr,
hredd

, ftryker fa-
dan iNW och ändras
vid 6p gr. pä den väftraz
detta fkall fordom viarit
rent

,
men är nu Händigt

tUfrnfit. Hans Befkrijn.
om Grönland utkom pä
Danfka qqi i

161klnda Under.
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Vi komma nu til den frågan bvilketvore lätre

at gä gamla vägen eller nedom America genom St.

hajvet.
Anfe vi endaft längden ,få måfle, den

nya ftraxt förkaflas, ty den år inemot 700 mil

flérre, men fom tiden, på hvilken den kan

befeglas* år det fom förtjenar upraårkfamhet,
få böra vi ej förhaffa ofs. Når man kom-

mit et ftycke in uti Stora hafvet, få år vin-

den ftadig, inga befvårliga ftröm kaftningar,
och årfarenheten beflyrker, at hår vinnes an»

fénligt i tid. PEACHOX gick ifrån Havan 1,

nedom Cap Horn, genom St, hafvet ti! Ja-

Ean
på 4. månader, lamt fedan derifrån för-

i G. H. udden tilbaka pä ånna mindre tid..

Åger denna refa fullkomlig riktighet, få år

den hittils aldelcs utan like. For öfrigt kom-

ma alla i detta haf hållna dagböcker deruti

öfverens, at man feglar ganfka fort til Oftin-

dien. Med en fullgod vind kan man hinna

jo mil i dygnet, men beffåndiga våder åro

hår ån kraftigare. Gallion, fom årligen går
Imellan Acapulgo och Manilla

,
hvilka ligga

omtrent 1400 mil ifrån hvarandra, måfle för

motvind gå up til öfver 30 gr. lat. vid bort-

refan, och använder 6 månader, ja ibland til

200 och några dagar,men pä återrefan vanligen

kring 25, och aldrig öfver 75-, en ganfka roär-

kelig fkilnad på en och famma våg. Månne

då icke refan til China med förmän kunde

fke genom St. hafvet, och hemvågen tages

förbi G. H. udden? Störfta fvårigheten hår-

vid torde blifva,at väl korama in uti nåm-’

da haf. Magelians -[md år ganfka befvårligt „



defs långd år omtrent mil Ifrän Jungfru-
til Längtans - udden

5
och bredden roinft f*

hogfl knappä 4: når man kommer framom

Cap FoiWard, eller vid pafs 37 mil, år lik-

rom en (kilnad och bägge hafvens raote. Fck

at låra kånnä denna genomfartens omflåndig-
heter kan följande gifva någon uplysning i

MAGELLAN (eglade derigenom 1520 från d*

6 Nov. tii d. 28; LOAISE och CANO 1525 från

d. s Apr. til d. 2; Maj; DRAKE 157 g frånd*
2ö Aug. til d. 6 Sept.; Candish 1587 från

d, 3 Jan. til d. 24 Febr. z)\ R. hawKins kom

igenom 159 3 från d. lo Febr,
}
dock med plats

och til olycka a ); v. NOORT 1598 från d, 22

Kov. til d. 29 Febr,; Amir. jaC. MAHUS flot-

ta 1599 från d. 2 Apf. tii d, 3 Sept.* dock ej
alla (keppen b); spilberg i6if från d 4 25 Mart*

s) utgick han d

f>yo medj fartyg i Aug.
men kunde ej komina in

i St. hafvet i han ldm-\

nade den bekanta Kni vet!

fdjom död på Braflifka j
kuften ,

hvilken der fed an

långe lefde ibland Eildar

och Portugifare.Candi fh

dog fjelj på återrefan.

a) Spaniorerne togo hö-

nom til fånga.
b) HoUåndarne utfän •

deippS Mahu med jfkepp
»t i St hafvet ofreda Spa-

niorerne. Efter MahU
ä

[om dog , ilef S. Defcor-

des Amiral. Ifundet md-

\fte dröjas bela vintern
*

\Jamt fvårafie anftåtar af

| köld, form och hunger
uthärdas. Sedan de kom-

mit in i St. hafvet drefs
Cap. S. de Weert tilba-

ka genomJundet och md-

fte gå hem. Cap. Balt,
Defcordes hlej ock äter-

drifven in i fundet, tneii

'kom utigin och omfider
■på Tidor af Portugifer

163
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til d. 6 Maj. Ridd. NARBOROUGH vintrade har

1 669 och gjorde många nyttiga anmärkningar;
BEAUCHESNE - GOUIN feglade igenom 1699 från

d. 24 Jun. til d, 21 Dec. med 4 franfka krigs-

fkepp ; BYRON ingick 1764 d. 21 Dec., men bTef
fedan han hunnit forbiHungershamnfJ,tilbaka

ne tagen, Cap. Guerifk

drefs ända til 64 gr. lat.
cch nödgades omfider öf-
verlämna fig åt Spanio-
rerne. famt lefde öinkeli

gen iCallao. Amiralsfkep-

pet förlorades iFebr. 1600.

Vice-Amiralen Beunin-

gue kom til Bungo ,
och

efter y är på Japanfkt

fartyg til Moluckerne
, i

men omkom Jlraxt efter
i en fäcktning mot Por- ;

tugijerne. Jag har med

andra rdknat Dekot- j
des fegling til 3 dr ( (id. j

_fiB)■> ehuru mig veterli-

gen aldrig fedan d. 24,
Febr, 1600 om bonom är-

lollits någon kunfkap:
De Weert drefs tilba-

ka och kom hem om 3

år.

e) Philip II i Spani-
en ville hefäJiaMagellans-
fund, at hindra genom-

farten, ijgi utrufladeS

23 fkepp Jom förde 3500

ffålar
,
utom jooJoldater.

P. Sarmiento
3 blef ny*

byggetsGoUvetneiir qfar-

tyg förlorades fnart
,

de

ofrige vintrade i Rio Ja-
neiro : flere omkomma fe-
dan och Sarmiento bant

til fundet med 3 fkepp,

i 4 00 man , 50 quinfolk ocb

8 månaders provijion ,

hvaräfi dn i fartyg for-

• gicks* Vid ingången an-

I lades en fkans kallad Je-

ifu namn, hvaräfi läm-

nades ipo man. Sedan

anlades på et angenämt
/?tf#<?Philippeville, mtn

blef ej fore vintern fär-

diga utan Sarmiento

feglade med 2j man til

Jefu namn
,

drefs ut i

IVord/jån, ledfkeppslrott
i Adbelgona vik

,
bygg-

de nytt fartyg ,
tnen blef
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drifven,och underföktedå Malouinerne,'dere&

ter kom han igenom :7g) ifrån d 8 Febr. til d.

9 Aor ; WaLLaS for hår fram 17Ö7 och BOU*

Gainville 1767 från d jDec. til d. 26 Jan., at

fortiga flere. Håraf fynes, at man alla års-

tider kan komma igenom, famt ålVen vintsa

bår, och år det befynnerligt, at drake gjort
denna genomfart på 13 dagar, nåftan mitt i

den ortens vinter, famt MAGELLaN på 22 i

Nov., likvål våljes gärna fommaren, ehuru

då vanligen fodras från 40 til 70 dagar. Ea

del hafva dock aldelcs icke fluppit fram: J.
chidlev från Ängland ditkora d. 1 Jan. 1590
med 5 fartyg, men måfie d. 14 Febr. vånda

om, och Cap. genes från Rocbelle gick efter

2 månaders fåfängt forfök tilbaka 1696 d 11

A pr. Marcant kom med fartyget S. Barbe

1713 d. 15 Maj utur fundet in i St. hafvet

genom en förut okänd canalS. Barbe kallad»

vid detta tilfålle fick Svarta udden namn.

genes båt torde ock varit i S. Barbe.

Le Maires fund år <; mil långt och hogft
3 bredt, Derigenom hafva efter upfinnaren,
Ibm 1515 i Dec. gick derigenom, feglat E-

xiEMiTA 1624 i Febr., browers 1643 vid bem-

refan, FOUQUET och, PORE' från S. Malo 1704

til fånga tagen af ang.
Ridd. W. Raleigh. Ny-
bygget plågades imedler-

tid af hunger ,
Vildar

,

khld, odjur ,
alla omkom-

mo utom en mnn, fom

Candifh förde til Euro•

pa och upbrånde alla

quarlejvor. Häraj har

det fedan med fkal fådt
heta Llungß ehatnn.



d. j i Apr. ,
FREZIER 1-713 d. gMaj vid bortre*

fan d), roggevin 1722 i Jan., anson 1741
d. 7 Mart. é),LA baßElNais i7i4på 2 timmar,
oacktad motvind, men ingen lyckligare ån

HEN -
BRIGNON med Ikeppet' Condé från S. Ma-

lö; han gick det igenom i Mart, 1747 på i|
timma, följde fedan få når möjligt var Elds-

landet, kom på 8 dagar förbi Cap Horn ifrån

u Maires lund, lamt ånteligen på 5 til Con-

ception; efter fina handels angelagenheters ut-

rättande anfiältes återrelan d. 33 03. 1748,

på 13 dygn anländes til Horns-udden och

d. 6 Nov, til 307. gr. 25 m, i Långd under 57

gr. 2 m. iBredd
?

med få god vind,at ibland

d ) Han gjorde mån- \
ga nyttiga anmärknin-

gar und r denna reja,

och

blef fedan Fortifications

Jdire&eur i Breft, I

e) Anfon kom med

tilhjelp af flark flod ige- i
nom på 2 timmar

,
men

Vtfiod fedan grufveliga
flormar och fick ej fe

Juan Fernandez jårran
d. 9 Jun., fom vid an-

nan årstid har fedt på

3S dygn ifrån Muioui-

verne: af hans 8 fartyg
måfle Severn och Per-\
lan vända om til Brafi■

liem Wager led fkepps-

i hrott på en ö vid vaflra

j Pntagonkufen. 130 man

i revolterade
, byggde en

dubbel Jlup, gingo genoin

jundet och kommo i 0-

hefknfiigt elände allenafi

io til Brafihen; Cap,

Chead med de quarblif-
ve 19 ledo åjven fior nod\

bringades efter hand til

4, fom af en American

\jbrdes til ChileQ
, efter

uprättat carte! hemfbr-
i des Chtad, Hamiiton

och Byron pa et Franflt
fartyg ,

men Campbel

fhljdemed Amir, Pizar-

ro til Europa,

166 Om fåga



ofver 30 mil lades om dygnet til rygga, dock

utan all oro af florm.. BaAa tiden at gå ned-

om Cap Horn tyckes vara ifrän Nov. tiljan.,
Arömmar och våder göra der äfven låctare

ifrån, ån til St. hafvet. Når man vunnit til-

raklig kunfkap om forhållandet af våder, hafs-

flod och Arommar hela året igenom på den-

na nejd, lä år det troligt, at farten genom
defiå fund bläfver nog lått, det år likväl (Vårt,
at dår Arommar och våder ofta på det gruf-
veligaAe härlka, hafva lond både på Ayrbords
och bagbords fidan ( höger och vånAer om

fig), hvaremot man kan förloras. Derföre

år rådliga A, at gå 6Aer om Staters landet,
farm kanlke inemot 6oie parallelen, innan

Cap Horn dubleras, hvilket med förmän fkedt

af BROWERS 1642, SHARP i hemvågen 1680/),

f) Barth. Sharp gick
idSo d. n Apr. hfver
Dnriens nås

, Jlråfvade
Jednn från Panama til

Juan Fernandez
,

dår ban

glömde en Moskit hdi-

an, bvilken Dampier,
Jom nu var med

,
åter-

jant ejter j år. ( Skot-

ten Alex. Selkirk lefde
hår ofver år enfam,

fatt i land af fin Capi- ;
tame : Woöd Rogers
frålfle honom r,oB den■
frän

}
da ban nåflun glhmt

nt tala; fp*ang fortare
,

nu hundar och rågetter;
klej med otrolig hebån-

dirhet i tråd
,

0. J. V. )

Sjorhfvnrenns antal var

"jo under Cnp, Cook, fot»
da han dog fick I 'avis

til efterträdare. Dam-

| p;-sr var ej på famma

\fkepp , fnm .Cowley, och

I for 1656 i Mart. med

Cnp. Reed, til Afiaji-
fka barne ,

Jiannade på.
Nicohar 1688

,

ocb kom
>fe-

dan ban bejökt Tunquin
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COWLEY 1683 >
DAVIS i bemvågen 1687, BEAU-

CHESNE-GOUIN från S. Malo 1700 i hemvå-

gen, FEUILLB' 170 g i Dec. g), FREZIER 1714
i Marr. i hemvägen. Jag vet ej eller nä-

san, fom hår blifvit färdeles hindrad af is.

Det har varit kallt, men ej olideligt, och de

ofriga olägenheter häfva antingen kommit af

ocienlig ärs-eid, eller deraf, at man gådt för-

litet i foder, innan dubleringen företagits.
Kya handelsgrenar, förfrilkmngs-platfer, m.

m. kunde ock göra bortrefan genom
St, haf-

vet fördelaktig. Det år fant, at G. H. vägen
år båtre känd och lättas mycket genom kun-

ikap om Magnet nålens mifsvisningar ides-

ia hafs men lådan fordel är endalf i affeende

pä vår nu varande infikt. Låt ofs antaga, at

farvatnen voro lika vål kända, och at man

hade lika många rön på compafs- milsvisnin-

gar väller om America, (om oller om hen-

ne, då blifver frågan, hvilkendera vägen i

fig Ijelf borde föredragas ? Hvad man nu ej

Vet, kan en annan tid blifva fatt i dager, om

man befiitar fig derom. Men det år redan

för mycket lagt om et företagande, fom för-

modeligeo år efterkommanderna förbehållit,

at efter mogit öfvervågande och flere anllålta

prof, antingen vidtaga eller förkafla.

ocb, Malacca, ifrän Su-

matra iäj)i til London
■med ei annat fkepp,

g]f'aren Minimus och

CaJJinis Lärling. Sändes

tilSt. bafvet at göra an*

märkningar i Naturkun*

nigbeten.
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FJERDE CAPITLET.

Om ytans ojämnheter.

50. Jordens torra del år hittils endaft I

anfeende til ftorlek, låge och omkrets Ikår-

fkådad, nu bor fkapnaden af defs öfverfta

Ikårpa nårmare betraktas. Våra egna ögon,

vattudrag och afvågningar åfvertyga ols om

en beftåndig omväxling. Ån upftiger jord-

brynen mer eller mindre häftigt och utgör

hogder af mångfaldiga forändringar: ån lån-

ker den fig, hvarigenom gropar och dåider

tillkapas: ån loper den uti flåtter och jåmna

tålt, hvilka dock gemenligen åro mer eller

mindre fluttande, ehuru det ibland ej kan mär-

kas utan tiihjelp af tjenliga värktyg.

Stränderna åro vanligen de lågfla delar

af et land. De beftå vål underftundora af bran-

ta och hoga klippor, men merendels hoja de

fig ifrån vattubrynen, mer eller mindre, til

et vilse afftänd, hvaråft de bårja fånka fig åt

andra fidan, til defs de omfiderå nyo, antin-

gen forlora fig under vatten, eller ock innan

det fker, flera gånger refa fig, och därigenom
tillkapa åclkilliga rader af hogder, dalar och falt,.

i C>

Vattudragen otvifa någorlunda hvilka ftål*

len uti hvart och et land åra de högfta, Så-

ledes tyckes Sweitz vara den hoglåndigafte
traft uti hela Europa, åtminftone föder om

Öfter - fjon, ty ifrän S, Gothards nejd uprin-
na ftora floder, hvilka på ganlka aflågsna ftå!~

len utfalla, fåfom Po uti Adriatifka hafveti



Donau, fom går anda til det Svarta*, Rhen,
fom utlöper genom Holland

,

och Rhone,
hvi'ken afbordar fig uti Medelhafvst. Mer»

afven mindre ytor hafva fina hufvud-högder.
F.n del af Bourgogne år (ådan uti Frankrike,

ty den gifver genom Seine, Loire och Rhons

vatten åt Nordfjön, Wåfter-och Medeihaf-

vet b \

Uti Afien åro åtfkilliga dylika del-pun-
cter, och utan tvifvel i Africa, hvaråft det

inre år få litet bekant, at man ej vet flållena.

Uti America år Quitos nejd fådan, bvilken

ligger inemot iöoo famnar ofver hafvets bryn,
och fåledes af bebodda lånder det bögfla uti

hela bekanta verlden
,

hvarcmot Savoyen,
Sweirz, Auvergne, m. fl. åro at anfe, fom

ganika låga, ty ehuru Kloftret på ftora S.Bern-

hards berg fkall Jigga omtrent 1370 famnar

ofver halvet, fä fiiga dock de höglåndigafle
bebodda orter foga 6fver hälften af Quitos

hogd.
Sådana flällen, fom utdela vatnet åt fle-

ra kanter, kallas i alroånhet Landbogder ,
och

b ) Hr. Chappe d’

Auteroche fkall i fin Si-

her i[ka Re fa hafva af

vägnitigstaflor ofver hela

vagen , ifrän Puris til

Laboljh
,

men jag har

bittils icke haft tilfälle
atJédetta prdgtiga värk

,

mäfie ock bekänna
,
at in-

gen
method dr mig be-

kant
, genom

bvilken un-

der en hajtig Jrumrefa

JdJant medjåkcrbet kun-

nat utrhnas- Jdmforåvad

Jom fdges om Baromcter-

I bågder i C.ojitlet om

[ Lujtkrctjen.
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| om de aga någon anfenligare utfiråckning i

i:en eller annan kofa få de namn af Land-ryggar
.

31.
Når hogder aga den hårdhet, at de

af rågn ej kunna upblötas, kallas de egente-

-1 ligen Berg. Stora jordfaffa ftenar fä vål ofta

famrna namn, ehuru de knapt i dagen vifa

Ifig, men kunde, om man ville göra fkiinad,
1 nåmnas for Fafla balhr. Med kullar forfläs

fmå runda hogder, i fynnerhet om de befiå

aflöfare åmnen eller detmcd ofverholjas ; hh'

gar åro mindre och kackar aflånge. Hänga fle-

re fådana tilfamman och åro flåIde uti någon
vifs kofia, eller en enda äger någon anfcnii-

gare utflråckning, få upkomrrer derigenom,
hvad iom gerrrenligen kallas As.

Berg finnas vål underflundom enfinknde

mitt på flacka fålter, lamt branta och höga,
iom torn. Sådana finnas i China och Irland,
famt k-dias på lenare fiålkc Djefvuls - ffenap
(1 )evil ,

s fione). Merendels åro dock flera i

granfhnp ,
hvilka med fina rötter gå ihop och

un någon vifs led utgöra liktom ryggar pä
jorcfkorpan, h vars många olika tonpar på långt
håli hafva anfeende af er brulande baf Des-

fa, ehuru de fierflådts fånka lig under hafs--

brynen, der de annngeo åflackomma dåida

klipror och {kår, eller al-lenafl med fina öf-
verfia andar upfhcka under namn at cx

,
lä

ftiga de lik vål ofta aldeles utur vacnet och

utftiåcka fig å nyo ofver det torra. Liktom
vid hvar enftakad hågd fot, fluttning och topp
fårfkik anfes, lå kunna åfven, då fiere fam-

ynanhånga, de ytterfh och lagfia fktijas från



Om ytans172

de inre och högre, famt defTe ifrån de hog-
Aa; de kunde kallas För - berg > Millanherg
och Höga berg.

Sådana ryqgar kunna i allmänhet råknas

af tre flag. Det förfta utgör de hogfla berg,
hvilka med fpiciärna ftiga öfver målncn och

hyfa på dem beftåndig fnö hela året igenom,
faflån de voro belågne mittunder iinien i).
Deras toppar åro kalla och fkarpa klippor,
ibland hvilka ofta finnas Vulcaner, det år få-

dana, fbm underltundom fpruta eld ifrån fig:
de vidgas nedåt, råkas fåledes omfider och

utgöra på den gemenfamma foten gropar,
dalder och fält, hvaiåft vatten famlas af ån-

gor, fmåk Ino och isfamt källor, bäckar

och tråfli upkomma. Öfverfl på foten växa

inga tråd: längre ned kunna de vål bårja fig,
raen blifva krypande och ovanligt fmå, hvil-

ket tvång aftager med hogden, få at nederfl

kring roten träffas ofta fiora fkogar. Den del

af en berg-rygg, fom ftiger til fådan högd,
ac tråd der tvingas uti fin växt, får egente-

ligen namn af Fjäll. Ifrån denna hufvudfträck-

ning, fom ej otjenligen liknas vid en rygg-

rad, utfkjuta åcfkilliga fido-grenar, under rå-

ta, eller ej mycket därifrån afvikande vinklar,
likfom refben. DefTe af andra Jlaget tåfla un-

dcrflundom i högd med de föregående och

hafva aldeles famma egenfkaper, men ej fål-

lan åro de lägre, ja få, at de ibland finnas

i) Om befiändiga fno-'

gr/infen handlas
5

ddpel

climater hejkrifvas.
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med fkog öfvervuxne, i fynnsrhet til något
afflånd frän hufvudraden, ty ju långre deri-

från, defs mindre blifver vanligen deras högd.
Imelian defla hafva de fiörfla floder fin våg.
TTredje Jlaget år ånnu lågre och beftår ofraft

!äf kullar, hvilka utgå ifrån hufvudgrcnarna,
fom defle rfrån hogua berg-ryggen. Backar,
:äar och mindre floder hafva imelian dem fic

lopp. Vatnets kofa utmed flika ryggar utmär-

ker deras ftråckning, få at cm det rinner x-

ifrän O til W fåges äfven hogden egenteligen
iftryka ifrån O til W, och ej tvärt om.

Når bergftråckor åfkådas förefalla de i

början likfotn af flump och utan ordning ftäl-

da, men vid nogare befiktigande finnes en

iganfka roårkvårdig åfverensftåmmelfe deras

idelar imelian, hvaraf följande omftändighet
ibår bor omtalas. På många flållen, hvaråft

två nåftgrånlande berg eller klippor lårana i-

;mcllan lig någon dålci, år den få befkaffad,
lat utfkott eller utgående vinklar på ena Jidan
hafva motfmravde inbfijningar på den andra

,

hvadan dalens bagge kanter löpa parailelt, ej
annorlunda ån lineor på et fåftnings - vårk

,

eller ånnu likare, fåfom bräddarna af en flod k).

k ) Bourguet ffom 50

gänger på 14 olika (iål

len farit ofver Alperna,

2 gänger ofver Apen-
niu, famt der i nejden

,

fä väl fom omkring ler
-

get jfnra gjordt ätfkil

liga refor )
,

har forjl
anmårkt detta. Se Lettr.

phil. fur la formation des

Sels. Samma har Jeder-
mera på Alper Åpen-
nin och flera ierg hlif-
vit iakttagit af Buffbn



Dock hånder åfven, at dalar emot bägge an-

dar hoptrångas och bergraderne råkas I).

Vi fkola nu förft bjuda til, at följa deflå

ryggar åt, få godt de ofullkomliga underråt-

telfer man hktils åger, det kunna tillåta. Vo-

re dugliga Phyfifka chartor öfver alla lånder

at tilgå, behöfdes ej i detta mål at klaga öf-

ver brift; men fådane åro at önfka, knapt

på långliga tider at förvånta m). Man måflc

imedlertid hjelpa fig med beråttelfer, vattu-

dragens betraktande, ocb mera dylikt.

32. Det bekanta Sewe-bergets rygg utgör
nåflanhela grånfen imellan Sverige och Nor-

rige, famt ftänger ofs til en del åfven ifrån

Pvyfsland. Vid Gotheborg mittför Jutlands-

udde börjar denna bergftråcka at refa fig öf-

ver vattubrynen, följer ledan Gotha-elf åt til

Venern, fä genom Dal, Bohus - lån, Werrne-

land och Nerike til Dalarna. Hår börjar han

ofvanför Lima eller Tranftrand, at biifva an-

fenligare, och efter hand vinna högd,

Bertrand, De la Lan-

de, m. fl. jamt kan af
hvar ocb en

,
fom bevi-

ftar dylika tracier
, ge-

nom egna Sgon bekräftas.
l) Éit fkotfk Lord fkall

hafva funnit det på Py-
remerne. Gått. anz.qS p.

m ) Phyfifka chartor

kallar jag fådana , fom
viflt länders naturliga be-

fkaffenhet, i anfeendt tit

berg, höjder, Jldtter
,
flo-

der
,
kållor, ämnen

, lyn-
ne nt. m. Herr Guettards

Mineralogifka chartorpå-
fyfta en del af deffa än-

damål, ocb ännu flere fä-

dana, fom H:r Landsbof.
och Cotnm. Baron Tilas

fåreflår ,
uti jit uthaft til

SverigesMmeralhtflor ia.
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fom tilhörer fjäll. Annars börjas i Jönköpings-
lån vid grånfen imellan Tveta och Wåftra hä-

rader en land-rygg, fom under ! åtfki!liga böj-

ningar går norr ut dis den omfider råkar riks-

gränfen och en från Lindcsnås
genom Norrige

framffrykande berg - rygg j Rute och Skars-

fjållen, näftan mittfor fkilnaden imeiian Her-

jedalen och Jemtland, hvarefter de merendels

följas åt til Halde - fjällen, norr om Torne»

Lappmark; här fortfåttes berg-ryggen näftan

i O, och fä upfére tilTana.åif, hvaråft riks-

grånfen åter träffas, fom imedlertid krökt nå-

got ät S, at längre ned ftöta til nåmda ålf,
men land - ryggen går genom Kemi Lappmark
och Öflerbotten, fkiljande det frän Savoläx,
Ryfsland och Tavaflland, genom Kyrofkog
fortfarande til Öfterfjön vid Björneborg, Berg-
ryggen går fedan til Hvita hafvet, emot hvil-

ket han dock mycket fånker fig. Vi lämna
honom nu litet for at fe ofs tilbaka. Sjelf-
va fjäll - flråckan år på våftra eller norfka fi-
dan brantafl, ty landet har pä den fvenfka

40 til 50 mil at höja fig pä, når den frän

norfka ftranden upftiger fil famma högd ofta

innom 2 til 4 mil. Derifrån gä åtfkillige fi-

do-grenar: en fädan Sr Dofre-fjäll, fora de-

lar Norrige i nordan och funnan-fjälls. Wå-

jfter-botten, Ångermanland, Medelpad, Hel»

fing- land, farm grånfen imellan Jemtland och

Herjedalen, vifa dylika på öftra fidan. Både

pä ftora ryggen och grenarne finnas ganfka
boga upfkjutande berg med mindre imellan,
ftäide merendels tvårsföre, utan vils ordning
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efter ISngden n). Berg-ryggen fortfar ifrån

Hvita hafvet åtO, ätminflone til mynningen af

floden Ob o). Torde hånda, at åfven detta

endaft år en gren, och at tjelfva (lammen går
åtS, ty efter fventka tångars beråttelfe, ftry-
ker en tadan rygg ifrån Ishafvct vid Waigat2,
bvaraf formodeligen hela Novaja Zemlia år

en forttåtning. Den Ikall ftråcka fig derifrin

ät S, anda til Wolga ftrömmen, och vid fta-

den Samara kallas Aralcag (Örnberget), tamt

fedan vånda tig i oso, lopa imellan Siberien

och Stora Tartariet, dock tå i hogd aftaga,
at den norr om Turkeftan förvandlas til tam-

manhångande kullar. Men vid yogns
bredd

och 9 a gr;s långd refer dsn fig åter och ftry-
ker i O ånda til floden Irtys under namn af

Vluktag ( flora berget), hvarcmot en iNO

n ) Pontoppidan n.ft.
Tom. l.f Ö7; H:r Cron-

fledt F. Ac. Handl.
q63

f. z-ji; Hr Ti!as, a.(i.

och ifynnerhet HtrPrem.

Ing. Mare!ius, Jom iK.

F. Ac. //. rjii
och 7772

utjårligen med bifogade
cbartor uplyft detta ämne.

o) Varenius (Geogr.

gen. c. X, pr. /.) menar

denna (iräckan vara de

gamlas Ripbeifka berg.
Andre fatta Ripbeerna
annorfiädcsiViQyQiCotnm.

Petr. Tom. 1} Becman

Hift. Orb. Terr.). De

gamle fatte Hyperboreer-
ne utom defa berg ,

eller,

den nejd N blåfle ifrån ,

och mentes dermed i bor •

jan den ftråcka , fom gar

från Pyreneerne til nor-

ra delen af Thracien
, på

bråddarne af Pontus

Euxinus
,

men då efter
band åfvanfåre fants ]V,

flyttades de med uptåck-
terne alt närmare polen
tils de aldelcs fårfvunno.
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emot Cafpifka hafvet derifrån åt foder utfkju-
tande gren kallas Kizigtag (lilla berget) p).

Stammen går formodeligen utmed Siberiika

grånlen och utlkjuter åtfkiiliga grenar åt N,
imellan detta ftora landets floder

}
ehuru man

i brift af underråttelfer ej nogare kan utfta-

ka deras våg. Hela Kamtlchatka tyckes ut-

göra en bergked, af hvilken Curilerne, Jefo-

oarne, Japan, med öfriga nedanfore, tyckas
vara fortfåtnine och grenar.

En annan (ton berg -

rygg delar Allén i

O och W, hvilken med den omtalta har fara-

rnanbang genom fldofkott, fkiijer China från

Tartariet, går ofver Tibet, Perliens ofre del,
farot omkring Caspifka och Svarta hafven

anda in uti Europaj men innan vi foija den

längre bor man gå tilbaka och nogare betrack-

ta honom. Åcfkiiiiga ftora grenar gå ifrän huf-

vud-ftråckan. En delar Corea, hvaraf ber-

gen på oarne Lieu-kieu, Formofa, Philippi-
nerne, Celebes, Borneo, med fl., tyckas vara

fortfätning; en ofver Indien utom Ganges,
anda ned til och långsefter Malacca, famt

fortfar ofver Sumatra i N och S; en ofver In-

dien innom Ganges ned til Commarins-udde,
fom bär namn af Gate och troligen famman-

hånger med Maldiverne; lamt ånteligen en

ofver Arabien til fundet Babelmandel. Min-

dre fido-Ikott åro ganlka mänga.
Taurus kallades fordom en dpl af denna

ked, fom fkilde Pamphilien från Oilicien och

p) Ilift, gen. des Tartares,



lilla Armenien. De gamlas Caucafus tyckes
legat imellan Cafpifka och Svarta hafven y)j
lamt deras Imaus imellan det Cafpilka och

Gangis urfprång. Ararat lårer varit det hog-
fta, fom finnes i Armenien, och dår nu he-

ter Mafis eller Mefefufar r): hårmed betek-

nas åfven en bergftråcka i fanorna nejd, Si-

nai ligger uti öfre Arabien, e; långt från rö-

da hafvet. Horeb år deraf en lågre del. Li-

brmon ftråcker fig ungefår i N och S, uti nor-

rafie delen af Judeen utmed Medelhafvet, och

år Ikildt från Antilibanon genom en dal eller

flått; detta fenare år mer i O j).
Vi ikola nu vidare följa den berg.ftråo

q)Jåmf?\\mus {H.N. j
L, ar en ius

{Georg. gen. c. X.), Bec-

man (Hifl. orb.), Kirch

( Mifc. Ber. Tom. IF).
Curtius (L, Fil. c. 3.)
fätter det jår långt i 0 ;
Je Freinshemii noter.

r) Otter, Foy. enTur-

quie &en Perfe , r)3q.

s) Se Maundrells/fe-

Ja til Jerufnlem och Re-

Jands derefter fårfatta-
de charta. G. de L’lsle

lämnade vid fin dbd 1*126
en cbarta Sfver H. Lan-

det
y jom genom broderns

omforg utkom 1*163: ett

medfbtjande hefkrtfning
innehåller utdrag af res•

befkrifningar ocb gör 2

vol. i4. Detta året uply-
['ande arbete. Carme lbar

gemenligen bollits fhr et

enfiakat berg, men bär

vifas,at derrned utmärkts

2 färfkilta /Iräckor : en i

furia, vader pm
Doda

bafvet: den andra
, Jom

egenteligen fä hetat
, går

intil Medelhafvet uti /-

fafcars ochTabulons Jlag-
ten, äger form aj en har-

pa ocb innefluter *n jor-
dom Jiarkt bebodd dal.
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ka fom lämnades i Armenien. Härifrån ftry.
ker den fram til Macedonien och utbreder

(ig, under olika namn uti flera
grenar öfver

hela Europa. Ifrån Svarta hafvet til Presburg
ftryka de Carpatifka bergen fram imellan Wal-

lachiet, Moidau, Sibenburgen, Schlefien och

Polen. De voro fordom grans imellan Ro-

rnerlka herraväldet och Sarmatien.

De Sudetifka, imellan Böhmen ochSchle-

fieo, kallas i Böhmen Kerkonofke Hory t).
De gå i N åt Meisfen, i S åt Öfterrike och

i W St Voigtland.
De Hercynifka gä uti många krokar mitt-

igenom Tylkland. Den del, fbm loper ge-

nom Anhaltlka, Halberftadfka och Braunfch*

weiglka länderna kallas ånnu i dag Hartz,
fom tyckes vara en lämning af denna grenens

gamla namn. Fichtel - berget hörer hit och

lårer fådt namn af fin fuktighet u ).

Hbgfia Alperna börjas vid Lago maggio-
re, fkilja Mejland och Sweiz, famt räcka til

S. Gothards nejd x)
y

hvaråft de Penninifke

t) Strabo ocb Ptole-

rricßus kalla dem Cerco-

noffiu
11 ) Detta berg har åf

vamippå en fjb ,
fom gif-

ver 2 floder ifrån fig.
Två komma defsutom
från berget. Fuktighet
kallas i Thuringpn Fi-

cbte. Aél. Frud. 77/7,

x ) Caelar kallar dem

Alpes fummoe ocb Plini-

us Lepontice. Et ibland

I Alpernes forberg ar nog

ryckthart under namn af
Pilati - berg ; defs fpits

upfkjuter knapt iil\hbg-
den af de hfverjla Al-

per: kring foten fkal fin-
nas fandflen ,

kalk der-
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taga vid och fortfara til flora S. Bernhards

berg (Monre Giove, Monte roaggior di S.

Bemlurdo ), imellan Savoyen och Piemont.

Håriträn til berget Cenis kallas de Grefka (Al-
pes Grajar 5, ledan Cottifka intii Vefuius, el-

ler lom det nu heter, Monte vjfb, och ån-

teiigen Sjå - Alper härifrån til Monaco,

Apennin år en gren fom utlkiuter frän

Sjé-Alperna vid Savona på Genueofka ku-

llen, går igenom hela Italien ånda til Reggio,
och råcker troligen ei allenifl genom Sicilien,

ut.m åfven under vatten—til de rnotlvarande

Africanfka bergen. Defs namn åro olika t-

mellan Lucca och Modena kallas det S. Pe-

regrino, o. f v.

Rbetifka Alperna gå imeilan Mejland och

Graubunder - land.

Tridenfka millan Tyroln och Venedigs
befal: Nortfka imellan Sakzburg ock Venetian-

Ika landet: Carnifka imellan Kårnthen, Krain,

Fnauln och Iflnen, ånda til hafsviken Car-

nero; alla grenar
från famm a (lamm y).

Pyreneerna fkilja Frankrike från Spanien
och åro afven en gren af Alperna, lom de-

lar fig uti åtikiliiga mindre under olika namn.

imeilan
> famt hopgytra-

de kijlar ,
men ej quarts'.

en Jjo derpå har foregi/•
vits upväcka oväder

,
dd

ftenar kaftades ivatnet-.

130-]forbods at ingen vid

Jirajf fick gå dit: /jjV

fräftades fbrgäfves at

grajva ut den. Se M.

A. Cappelleni Hifl.
Montis Pilati in vico

Lurernenfi fiti, tryckt i

Bnjel iy6~i i 4 med 7 tafl.

y) Lulol, a. ft. §. 166
»
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Imellan Catalonien och greffkapet Rouffillon

kallas cie Col de Pertuis, imellan Gafconiea

och Arrogonien Monte Jacca de S. Chriflme,
i Navarra Monfe da Aldala, o. f. v.

Alperna hafva florre branthet åt S och

Wån uti N och O. Det år ogonfkeniigt pä
de Sweizifka, både i allmänhet och pånvar

et i fynnerhct. De åro hogft i ofre Vallefia,
Canton Vri och Graubimdnct land, famt ilrlc-

ka hg förnåmligafl ät S och W, men flutta

fmåningom af ät N och O uti de flora falt,
fom Rhen och Donau rinna ofver, hvareraot

Rhone pä andra fidan med häftighet flortas

i Medelhafvet, I hela Sweiz fkall dock nor-

ra fidan vara ganfka brant: från Wallis år vå-

gen åt Italien ofver alt drägeiig, men it Bern

högft befvårlig många mil.

Uti Africa ffråcker fig Atlas i O ochW.

Det delas i lilla och flora: det förra heter Er-

rif och går ifrån Gibraltar til Tunis, det le-

nare, Ayduacal, delar Barbariet från Biledul-

gerid, fortfar til och troligen til de

Arabifka bergen, på bägge fidor om Nilen

flryker en bergked fram fora förmodehgen
fammanbinder Atlas med Mäne-hergen. Des-

fe åro
3

åfven fom det ofriga inuti Africa,

ganfka litet kånde, fåttas dock merendels un-

der 9:6 norra parailelen, under namn af Lu-

pata, famt tros utflråcka grenar til Mozambik

och ånda til det ytterfta af Africa.

Uti America löpa de namnkunnige Cor-

åilleras bergen utmed yåftra kuflen af Chili

och Peru. Nåft intil hafyet åro flåtter, om-
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kring 8 mil breda, hvilka kallas Lanos, Se-

dan börja kullar och dalar omvåxla med hvar-

andra, och intaga under namn af Sierras i-

bland en bredd af 1 6 mil. Längre in uti lan-

det ligga de högfla bergen, fom kallas An-

des. De intaga omtrent lika bredd med Sier-

ras, och åro ganlka branta på vädra fidan,
men åt öder långlammare affluta uti vidlyf-
tiga fält, fucktade af de ftörda floder i verl-

den. Ifrån foder om Cuenca til norr om Po-

paya år bergdråckan dubbel, gör derigenom
en dal öfver 70 mil lång i N och S, famt 2

tii 3 mils bredd, hvilken fjelf för fltt höga
läge kunde räknas för berg. Uti denna lig-
ger Quito,

Äefkiliige bergsryggar finnas defsutom i

fodra America, fora förmodeligen med be-

fknfna ftråcka åga fammanhang. En gren lå-

rer vid våndkretfen gå derifrån til Auguftins-

ndde, och en under linien til de (må Antil-

lerna. Hufvudryggen fortfar genom Panama

utmed vädra kuflen af norra America, och

torde dela fig innom polkretfen på höger til

Grönland och pä vänder åt Afiens gran(kap.
Imedlertid går ifrån denna ftråcka en gren åe

California, fom ftryker långsefter denna halfo,
famt en omkring de flora fjoarna, Guinipi-
que, Bois, Superieur, Michigan, Huron, E-

rié och Ontario, hvaraf en clel breder fig ut

i de (å kallade Apalache-eller blå bergen än-

da til det ytterfla af Florida; en annan gren

går åt Acadien.

§3- Sådant år nu ungefärligen de h&gfta
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lergens fammanhang på det torra, men det

år ganfka troligt, at de mångftädes fortfara
under vatten. Öar, klippor, grunder och ban-

kar imellan motfvarande uddar gifva anled-

ning at tro det på följande ftåilen: Sewe-ber-

get tyckes genom Jutbnd förenas med Alper-
na; genom de klippiga öarna norrom Skot-

land både med Island och Grönland, famt

med Britannifka oarna och Terre-neuve. An-

tillerna och Lucatfka oarna hopbinda landber-

gen i Cumana och Florida; Canarierna, Ma-

dera och Azorerna åro fynliga leder af keden

imellan Terre neuve och Ba|adors udde, famt

Noronha m» ro. imellan Auguflins och Tan-

grins uddar. Öar och fklr på båda fidor om

Madagafcar likfom utftaka fortfåtning af en

Africanfk rygg, ifrån Mozambik til Suma-

tra. Afien och America tyckas aga före-

ning
forfl

genom fom ifrån Chi-

loé ftiger up til födra våndkretfen, famt i-

mellan den och linien går ända til Helige
Ands-landet, o. f. v.; for det andra genom

en rygg ifrån S. Lucar på California, utmed

norra våndkretfen ånda til Ladrones; for det

tredje genom Aleyuts oarna mittför öltra de-

len af Siberien, Torde hånda at dylika fin-

nas imellan omfkårelfe och G. H. uddarna,
famt imellan Elds landet ochånnu okända So-

derlånder, o. f. y.%).

a) Hr. Buache har
,

uti Parif. Handl. ijji

gifvit utkaft om berg-
(iråckorna öfver jordk/o-

tet
,

tillika med 2 char-

tor ; en ofver ndrnda ryg-

gar
och den andra ofuer

den fd kallade Canalen^



54. Bergens ytre fnapnad har oånddiga
fåråndringar. Underfta foten år vidare, mer

eller mindre fluttande, och oftaft med jord

öfverholjd, igenom hvilken härda klippan
.upftiger, fora utgor toppen. Denna år ge-

menligen fraalare upföre, eller i det hogfta
foriedd med lodråtta fidor, fom Hunne uti

Veflergothlnnd (Tab, I. f. 1.), Halle der bred-

vid cch mänga andra, ja Ijelfva det ryktba-
ra Nåiberget uti Dauphiné år ej annat, ån en

brant och (lel klippa, fom uprefer fig på en

hog fot a), Ararats afgrund år hafkelig, men

dels brånda vaggar vda noglamt, at den af

våldfam eldfprurning blifvit tillkapad b) y
och

låra endaft Vnlcaner hyfafådana. Annars fin-

nas äfven på andra grufveliga ftortor, och

ofta liklbm nedfkurna genomfarter ifrån den

ena fidan til den andra, hvilka ej ocjenligen,

på vidt aflågfna orter, fådt namn af portar.

Sådana finnas på Cordilleras, Caucafus, Tro-

glodyt bergen i Arabien, vid Gibraltar irael-

lan bergen Calpe oc Abyla, vid Hellefponr,
och på många fiere flållen. De namnkunni-

ge Thermopylte, fom nu for tiden kallas Bocca

hvars botten hade
genom

plan och profilpå gånfka

uplyjande fått foreftälles.
a) & Lancelots aj- 1

handl. om Dauphinis 71

i under
,

uti Mem. de

P Ae. des Infpecl. Tom.

IX. Mont-mguiUe fore-

gafs på foten vara 100

omkring ,

och top-

pen
dubbelt få vid; men

detta under ar nu med

j trall och tomtgubbarjör-
i fvunnit

.

b) Tournefort iefkrif ■>

ver den i Jin Levantifka

Refa, Tom. 111
,
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di Lupo, åro ej annat ån dylikt pafs genom
et berg itnellan Macedonien och fordna Gre-

keland. Imellan Norrige och Sverige åro två

befynnerliga portar af detta flag. Den ena

kallas Skjördals-porten, hvilken år florft af

flera, i härda berget likfom nedfkurna och

parallela diken. Hvar lädan gata år några
famnar bred, och bar tvårbranfa vaggar af

2 til 4 famnars hogd. Bergkullarne, fom

fkilja dem åt, aro näftan fyrkantiga och åf-

vanpä flata (T. f. f.2). Den andra heter Port-

fjåll och ar en några famnars djup graf, lod-

ratt nedfkuren mittigenom et ftort berg. Si-

dorna äro helt flata och 20 til 30 fot höga c).

Om vatten uthålkat defla grafvar afgo-
res ej på derta flålle, men det år visfl, ac

det fomligftådes ånnu har fin våg uti dylika.
Hudfons elf i America går i norr cch föder

från Albany til N. York. På flera flållen mo-

ta henne berg-ryggar, fbm ftryka uti ofter

och våfler, men de åro alleflädes lodrått ge-
norofkurne, hvaråfl: elfven råkar dem, och

botten för ofrigt der lika djup, fotn ofvan

och nedanfore d).

Bergens öfverfta del år mer eller mindre

rundad, ja underltundom likfom affkuren,

utgörande et någorlunda jåmnt falt. Sådant år

Taffel-berget i Africa, Hunne i Wåflergöth-

c) Se Herr Cronftedts I
lefkrifn. om Jämtland i i
K. Ac. Handl. 1363, f\

27/, och H:r TilaSj a. ]

ft. f. 68■ 7/.

d) Kalin, Amer
. Re*

fa ,
Tom. 111. f. Ai.
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land, med flere. Somlige toppar hafva nå-

gon liknelfe med andra ting, fom Lejon-ber-

get vid G. H. udden, Bitsbergs Klack, Klåck-

ffapeln på Fernand Noronha, Lålten i Chi-

nefifka f;6n <?), o. f. v.; gemenligen behöfves

dock ftark inbillning, at macka en flik ofver-

ensftåmmelfe. Torde hånda, at de fom kallas

Taurus, Urfus, Crocodilus, Virgo, m. m. haft

dylikt urfprång, åtminffone åriChina vanligt,
at berg båra namn af Drakar, Tigrar, Björ-

nar, ja af deras afgud Fé, ro. m. enligt nå-

gon inbillad likhet i utfeende. Någre hafva

ner? affåtningar eller likforn mindre berg
lagde det ena ofver det andra. Sådan år den

märkvärdiga Kinnekulle, fom ligger utmed

Venern f). Andre upftiga, fom en fpit-

fig fåckertopp: de båra i allmänhet namn af

Pico och åro merendels alftrade genom eld-

fprutning.

Innan jag flutar om bergens ytre anfe-

ende bor ingalunda forgåtas, at omtala de

fållfamma och ftora pelare, fom genom na.

turens egen hand finnas tilvårkade och upre-

fte i Irland, famt några andra orter. Fem til

lex mil ofter om Derrys utlop finnes, under

namn af Jättevåg, utmed fjelfva hafsftranden

en famling deraf, fiålde hel tått intil hvar-

andra. Den intager vid lågt vatten, en vidd

af 600 fot i långd och ungefärligen hälften i

bredd. Tjockleken af hvar pelare år olika.

e) Osbecks Cbin. Re-

Ja
, f. 266.

f) Vet. Ac
.

Band*

ij4-7, tah. 111.
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Några åro anda til 2 fot igenom, andra mindre.

Somliga åro omtrent 40 fot långa, men de flå-

fta kortare, dock fins-imellan olika
,

hvaraf den*

na våg år ganfka ojämn. Hvar pelare år pnfma-
! tifk, gemenligen med 5 eller 6 fidor, fållan 7,8

(eller 3; dock alla kanterna af olika ftorlek, ty
iannars kunde de omöjeligen paffas få noga til-

hopa, fomnu fker, då en knifsbak medraoda

kan intrångas uti fogningarna. Längden beftår

af flera ftycken, hvilkas hogd år olika, från

If til 3 fot. Der två ftycken fitta ihop år den

ena fogningen utholkad och den andra kull-

rig, få at de pafTa effer hvarandra. Öfverft

år hvar pelare flat, i fall icke någon led b.lif-

ivit afbruten. Straxt bredvid Jåtte vågen lig-
ger et berg, hvaråft utur härda flenen påo-
Itra och norra fidan utflicker en hop dylika
6-fidiga pelare, fom dock hår ligga myc-
ket lutande och kallas i granfkapet orgpipor.
Hela berget hårftådes beftår af 3 hvarf pela*
re, af hvilka den få kallade Jättevågen utgör
en del af det underfta, går med en fpits ut

i vatnet och har ingen betåckning öfver fig.
Imellan hvart pelare hvarf ligger en bådd hård

och Avart fteng). Se Tab. 11. Några mil om-

kring denna nejd finnnas dylike, antingen ut-

ftickande genom hårda klippor, eller uprefte,
dock i mindre antal. De fkilja åfven deru-

tinnan från Jåtte-vågen, at de åro något tjoc-
kare, inga 7.eller 8 kantiga, och ledernas

fogningar jåmna.

g) Pocoche Phil. Tr. får 1748 ocb 1733.



Ämnet år ganfka fint, hårdt, tungt och

likareigt. Sidorna åro til fårgen hvirakoge,
förmodeligen blekte af fölen, eller vitrade,

ty fogningarna imellan en pelares ftycken fin-

nas fvarta, då de åtfkiljas b). Sådaae finnas

nu veterligen på många ftåilen, hvarom ut-

förligare ikail handias, då vårkningar af un-

derjordifk eld omtalas, hår år nog, at anföra

et enda exempel.

35. Med bergs bogd forfiår jag lodiråttan,
fora ifiån defs ötverTta topp nedfläppes pä

ytan af verldshafvet under (amma parallel.
Låt cd (Tab. I. f. 3.) förcfiålia detta haf-

vetsbryn, och ab falla vinkelrätt deruppä i-

ftån berge-s fpits, få kallas ab defs hogd.
.At måta denna lodråttans (lodek vårkfiäl-

les i allmänhet på två fått, antingen på et

geometnfkt, medelft afvågnings inftrumen-

ter, eiler ock et phyfilkt med tilhjeipaf Ba-

rometer. Det horer ej hit, at vidlyftigt får-

klara de(Ta utvågar, i lynnerhet hvad den

förra vidkommer, fom genom vifTa vinklars

och liniors afmåtning, låmnar fådana
grun-

der., at hvad fom åftundas, derutaf genom

Trigonometrifk råkning kan utfökas. Strål-

brytningen gor
hårvid en flor fvårighet, få

mycket mer, fom den år föränderlig och ej

altid tillåter med fåkerhet at råtta utflagen
derefter. For öfrigt år en tjenlig och tilråck-

iig grund-linca- på fä (tallen til finnandes,

iavarigenom ofåkerheten okas om den fund-

b) Fbil.tr, abr.Fol. 11. J. ju-jiS- Tub. FIL
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ra bågden. Det vore få’edes onfkeligt, at vin-

na något vigare och pähteligare medel.

I orogitver vårt jordklot på
alla fidor. Defs åmne eller luften år en tung
cch fpåndig kropp, hvilken fåiedes ju når»

rnare jorbrynen, defs mer mäfte hoppackas
af den ofverliggandes tyngd. Hårutaf år då

klart, st luft kretiens tåthet, tyngd och tryck-
ning made aftaga nr er och mer, ju Jångte
ihån jorden och följaktdigen måde qukkdlf-
ret, fom ien Barometer vis hafs brynen plågar
då 25, 98 tura, nodvåndigt fjunka i mån, fom

den flyttas högre up. Visde man med fåker-
het den lag, hvarefrer Jufl kretfens tåthet af-

tager, få kunde låtteligen uträknas huru högt
Barometern borde 1 å vid hvar och en gif-
ven hogd, famt tvårtom, huru dor högd
(varar emot et visd Barometerns fallande;
men hårutinnan år icke fuiikoralig dager.
Det år vål nådan alimånneligen antagit, at

tätheterna aftaga i et geometrifkt förhåkande,
då raotfvarande hogdervaxa uti arithmecifkt,
men det år dock oemotfågeligt, at Barome-

ter oblervdtioner, andäkla på afmåtna hog-
der, härmed i få håndelfer damma öfverenszj.

i) Caffini räknade 10

toifes i bogd for hvar

lineas fall i Barometern
,

läggande i fot fil fbrfta
iotalet

,
2 til det andra

,

o. f. v. Denna regel be

kräftades i Provence och

och Languedac pä hog-
der, Jom gingo til Bfo
toifes. Fatio och Che-

zeaux, fom mått Mord-

hlanc hafva ock funnit
den god. Bouguer up-
gaf en annan i fbld af



Den anförda lag grundar fig ibland annat dår*

uppå, at luftens tyngd år oföränderlig vid

fina ohfervationer.: han

päflår luftkretfens hop-

packningar vara beHän-

diga, fä fnart man kom-

mer högre ån 800 fam-

nar, och angifver fib-

tangenten för Logarith-
tnica, fom här uttryc-
ker deras lag, omtrent

får 4J92 famnar. At

af 2 obferverade Baro-

tneter-hbgder finna or-

ternas Jkilnad i högd

fubtraheras den mindre

quickfiljver hbgdens[räk-

nad i linier ) Logarith •

mus (tagen med 6 zif-

ror, af hvilka den (iila

är decimal ), utaf den

Jlörres, frän det fundna
talet dragés deraf,

få vifar det återfående

i toifes och defs tiodelar,
huru mycket den ena or-

ten är högre, ån den

andra. Detta gäller e-

genteligen om bögder,
fom åro öfver 800 toifes

och utbfvas lättafl ijåm-

forelfe med Pichincha
,

hvars högd är afmätt

och äfven Barometerns

fland derpå bekant
,

nem-

hgen 191 lin. Hans Ba-

rometer-rör hade 2 lin. i

diam.
,

var jyldt med re-

nat
,

men ej kokt quick-
Jilfver. Efter afmåtning

fants Pichincha 14.904.

fot hbgt ,
hvilket år

mindre ån efter Barn-

metern, han afräknade
derjbre fåjom råttelfe på
Barometer - ajvågningen
denna afvikning ; men

Hr. De Luc bar ytter-

terligareuplyfl detta äm-

ne genom mänga mödo-

fnmma ohfervationer pa
de högfla berg i Srveitz,

kring Turin och pa (Iran-

den vid Genua. Han

gifver 3 reglor : I. om

Barometern filr på lågre

ftållet 28 fr. tum 536
lin. och man upftiger tils

quicklilfret fallit n linier, blir

t frt, det fenare
33 o - n
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i alla afftånd ifrån jorden ,
och ehuru fldllna-

Iden vid anfenliga högder, hvaråft: luften blif-

vit mycket tunn oeb utvidgad, torde vara

omårkelig, få lårer dock fådant icke hända

pä nårmare håll, utan tyngdens minfkning,
i raon efter afftånds quadraternas tilvåxt, tnålle

der tydeligare roja fig, och til en del vålla den

Ikilnad
,

fom merendels finnes imellan den

ftällets höjd 6fver det för-

ra; 11. om Barometern på

la'gre ftället ftår 336 +
m

lin. och vid upftigandet

quickfilfret faller n lin., fä

blir fökta talet i fot
tv

94
—

336+m—n

j e6004 1 16094
"*

330+ m+i—n ‘
33 6

eller i toiles rr log. (336 f
m) log. ( 336+OT—«),
bägge tagne med f zifror;
111. I föregående håndelfer
bor Reanmnrs Therm. ftå

1 6% gr. ofver
o, men Ikul-

le den vara högre tillägges
for hvar grad af he-

la hogden, ftår den under 1

afdrages lika mycket, ty med

värman ändras luftkret-
fens högd,fåat mot j gr.

fvara 607 fot, hvadan

om gränj en vid
gr.

år 16094, hlir den vid\
ao gr. 26489, vid 2jgr.
2.7096, vid 10 gr. j

fot, 0. f. v. For öjrigt

grunda fig dejja uträk-

ningar pä den jats
,

at

Barometer högcferne af-

taga i geometrifk pro-
grefiion, då afflanden

från verldsbafvets yta
växa i arithmetifk. Då

Bouguer på Pichinchaoh-

Jerverade quickfilfrei flå

ij par. tum u lin. fant
han tillika

,
at 1 lineas

variation på Barometern

ej lvarade mot

franfka fot, Jom vanli-

gen
hånder vid jmå hög-

der, utan emot ijo. Så-

ledes om et berg vore

2(109q. jot högt, Jkulle
vid en värma af 161 gr.

quickfilfret der allenaft
ftå en linea hfverytani
dofan.
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hogd, forn mätning gifver-, och den fom flu»

tas af Barometerns fallande. Alla flytande
medel, hvars tåtheter åro i män efter hop-
tryckningen, och fbm tynga emot en vifs

punét uti omvånt forhällande afafftändens qua-

drater, hafva den egenfkap, at om afftånden

tagas uti et ouphorligt harmonifkt förhållande,

lå måfte de motfvarande tåtheter vara uti et

ouphorligt geometrifkt k). Sådan år formo-

deligen råtta grunden hvarefter bergens högd
bör medelst Barometerns tilhjeip utrönas: men

detta vårktyg bor då åfven åga ftorre full»

koralighet, ande fom hittils dertil blifvit nyt-

jade, och desutom hållas rakning på vårman,

fom i detta mål ej kan vara utan ail vårkan.

Mina grånfor tillåta ej at (åtta detta årone uti

vederbörlig dager, ej eller hörer det egente-

ligen hit, jag (parar derfore utförligare un-

derfokning til annat tilfålle.

36. Hvad nu bergens hogd angår, lå år

den ohka på fårfkilta ftällen. Ibland Earopei-
Ika år de Sweizifkas anfenligaft. En topp uti

S, Gothards nejd föregifves at vara 18050/),

och det fä kallade Maudit i Savoyen, 11 -12

lt ) Detta är Jyntbeti-
ce hevlfl af Newcon

( Princ, P. iV. Zi£r. 7/.

), och analytice af
H:r Prof. Melander,yé-

Dijf de Atmqjpbcera tel-

lur is, par, 11.

l) GV/s. litt, de r Fu-

rope ,
tom. VI. f. 40. Dr.

J. G. Scheuchzer [ätter

annars ftorfta bögden af

Alpes [timma c Åvicula
,

Lnckmnnnierlergl S.Got-

bard, Furca
,

Grhnfula ,

Sempronier ,
Adula, ra.

ft, ) til tfnjo fot ; ztfCS



mii norr om berget Cenis, ofver 15300 fot

högt in). Monte Roja norr om Turin år ock

ibland de hogfta i Europa, nemligen om-

kring 15250 fot n). Cenis
,

bland Alperne i-

inellan Savoyen och Piemont, 9780 0 ), Uti

Frankrike åro åtlkillige på et geornetrilkt fått

afvågde p). Clairet uti Provence år funnit

efter hans Barometer re

gel blifva utjlagen for

fmå. Stella uti Grau-

\ bundner iand fants af

; hans Farbror genom Ba-

rometer afvägning 10485

' fot bbgt, Genimi i Vftlli-

'fen tror han vara ine-

-1 mot 7000 fot. Se Pbil.

'trans. ahr. Vol. 11. f
■ 50. Berget Avicu la kai-

; las äfven Monte deP

Uccello eller S. Bernhard.

Det är en gren af A-

dula eller Strcbos Am-

JWAAas, Geogr. Libr.

Hl.

m) Enligt De Lucs

uträkning. Fatio de Dui-

lier bar forfl afvägt det
,

hvilket fedan ännu no-'

gare Fedt af Chefeaux.

Det fynes til Dijon och

Långres , fom ligga pä 1
éo lieues af(iand'. kallas\

åfven Mont-hlanc. Ber-

gen Salev och ‘fura vid

Geneve fkola vara
,

det

förra vid paj] 3000 och

det lenare 4000 franfka
fot högre ,

ån Genfer-
fjbn, hvilken de Lucfun-
nit ligga 186 toifes bf-
ver haj vet.

n ) Det Fal vara.

21-2200 toijes högre
,

än

Beccarias Ohjervatorium
i Turin. Se De la Lan-

des Foy. en Italie tom. I»

0) De la Condami-

ne Foy. cP Italie
,

uti

Mem. de /’ Ac. a Paris
y

nsi-

p) Dä Caffini och
Maraldi vid detta hun-

drade-tals horjan för-

längde middags -
linien

genom Frankrike
,

blefvo
åtfkiliigeberg afuägde, Se

Mem. de /’ Ac. 1703.
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18 ig fot; La Meffane i Roufllllon 2606; Bu*

garach, fom år det hogfla i Languedoc,

4253 qf). I Auvergne; Le Puy de Dome 5317;

La Cour lande 5501: La Co ste 5586; Le Puy
de violent f 598, Cantal 6466 och Guld-berget
6761 fot. Le Mont ventoux i Avignon år

6798. Af Pyreneerna är S. Barthélemy 7811?

Mou/Jet 8461, och Canigou ,
fom bland dem

år hogfl, 945 2t
Uti norden åro vål inga flo-

ra berg afmåtte, dock fkall i anledning af

Barometerns fallande och flere omflåndighe-
ter Svuckuftot i Dalarna refa iig omtrent 6

til ycoo fot ofver hafvet r). Arefkutan i Jemt-
land år ånnuhögre, men uti Lule Lappmark
åro formodeligen de anfenligafle af hela Se-

we ryggen, hvaråft fomlige fjåll fe ut fom

de nåftan helt och hållit beftodo af beftån-

dig fno s). Snowdenhill
,

fom nafl efter Oar-

ned Llewelin råknas for hogfl uti hela Wal-

lis, år endafl 3816 fot t). Pico Rnivo hol-

les annars for hogfl i Ångland och år funnit

5281 fot u\

De Afiatifka bergen har man ingen til-

q) En annan matning
g«f 12 famn. fthrre bogd,

r) Browallii Betånk.

om Fattu•minfkningen ,

f. 46.

s) H:r Landsh
.
Tilas

>

a. d.

t) Det är trigonomc-

trice afmätt af J. Cas-

well.

u) Dr. F. Heberdeen

har funnit dejs hågd få-
dan ejter De Lucs/i/f,

enligt bvilket 109 fv. fot

fuara emot 1 lineas än-

dring på vår Barometer
«

Se Pbif Tr, rjfrj.
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fodåtelig kunfkap om. Vore det fäkert, at

Ararats halfva hågd år med fländig fnööfver-

höljd x), få borde det i hela vedden vara

hogfl‘ men giltiga bektåfteller faknas ånnu i

detta mål. lartarifka bergen ,
i no från Chi-

nedlka muren, Ikoia efter oragjorda Baro-

meter-lorfok vara vid pafs isßto fot ofver

hafvet vid Peking y), I allmänhet antagas
annars de Aflatilka bergen for nog högre än

de Furopeilka, dock bor man härucinnan ic-

ke lita på de gamles ofanteliga upgifter s).
Atlas och Måne bergen i Afnca tros åt-

minftone äga famma högd, fom de Afiati-

fka, meo det år ovisfl med hvad grund ,
i

lynnerhet angående den förra rygeen a). Taf-
felberget är endaft 3668 fot b ). Pico på Te*

nerifta är enligt flera mätningar omtrentisBoo

fot högt r), och fåledes ibland de anfenliga-
fte i G. vedden.

x) Tournefort be- \
jkrifver detJu utifinßeJa.

yj Fäderna Verbieft

och Grimaldi hafva hår '
anflålt Barometer-foifjk.

%
' Et prof behojver

endafl at anföras. Ric-

cioli menar (Gepgr.Ref.
L. FL) at berg kunna

gifvas af 312 ftadiers

högd
, fom gör imellan

3 och 400000 jot. Sedan

hans tid hafva fåledes de

hogfta her g fjunkit Idngt
ofver 37 0000 fot.

a) Shaw berättar

nt Atlas år mycket lång-

flutt och fkogbevuxit ,

jamt at hogden, der han

varit , ej hunnit til 2000

fot. Se hans Re fa.
b) Journ. Hifl. du

Foy. fait au Cap de bon*

ne éfperance , par M:r

De la Cailie,/ 337.

c) Fadren Feuillée



Af alla bekanta åro inga högre ån de

'Ämericanfka, i fynnerhet imellan vånd-kret-

ferna. Pichincba är 15978, Charagon 162x2,

Chufjalong 16250 och Chimhoraco, det högtta
i hela verlden, 21136 fot, eller 3136 fot mer

ån en half mil d). De Grönlåndfka tros åt-

minftone vara öfver 1000 famnar höge e).

27* Alla hittils omtalta ojämnheter, ehu-

ru anfenlige de i hg fjelfva förefalla, betyda
dock ingen ting emot jordens ftorlek, och

hindra ej mera dels rundning, ån et fandkorn

orai grans tjocklek, fåffat på en glob, (om år

2 fot mittigenom, Saken ar klar, ty 31136
fot utgöra omtrent xdoö af jordens halfva

tvårlinea, och äfven få ftor del år et gran af

en fot. De flörfta af deffä mattor förmå dock

at draga et lod mårkeligen utur fm linea,
hyilket flerftådes blifvit iagttagit /

jnnt det 14 526, men D.

Th. Herberdeen bar

genom en nogare mät-

ning bekommit defs bhgd
lika med ijgiofot, hvil-

ket fiere fenare mätnin-

gar bekräftat ,
äfven

tvä
, Jom ångelfka Con ~

fulen Crofle anfiält
.

Se

Phil. tr
.

d) Herrar Bouguer
och De la Condamine

afvägde ätfkilliga berg
vid grad-mätningen uti

denna verldenes del.

e) Cranz a. ft.

j) Hrr. Bouguer och

Condaminebafva märkt

det i Peru-, De la Cail-

!e vid Canigou ,
Bofco-

vich i Italien
, Liesga-

nig i Öflerrike och Bec-

caria vid Monte Roja.
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Öm jord-hvarfven.
197

FEMTE CAPITLET.

Om Ford-hvarfven.

58. Vi hafva hittils folgt ytan åt, och

om man måfte bekänna, at den ganfkaoful-

komligen år ofs bekant, få gäller det ånnu

mer om Jordens innandöme. De djupafte

grufvor hinna foga längre ned ån 630 fam-

nar g ), tom på långt når ei utgor
t

öö

jordens halfva tvårlinea. Lågges hårtil, at

grufvor äro få och endaft finnas i berg, hva-

dan deras botten fållan hinner ned til hafs-

bryncn, fä kan derutaf någorlunda inhämtas,
huru olåkra de auftorers beråttelfer mäfte

.vara, fom tiltro fig at befkrifva ända til be-

fkaffenheten af fjelfva medelpun&en. Några
grufvor finnas dock gå under hafsbrynen:
fådane åro Utö jerngrufva 5 Södermanlands

fkären och Solftads koppargrufva vid Wefter-

vik, fom ligger endaft några famnar frånö-i

flerfjön, men det blir dock altid til obetyde-
ligt djup.

39. Med Hvarj menar jag hår naturliga
belägenheten af alla Sten-rikecs ämnen, hvil-

kas ofriga egenfkaper förutfäctas vara af Mi-

neralogien kände b ). De ligga gemenligen
uti bäddar uppå eller bredvid hvarandra, och

Markfcbei-
de kunf §.

b} De tvenfka namn

på mineralier
,

Jom i det

följande förekomma,
äro

merendelstagne antingen
afH:rPr. oottff.Wallerii,
ederH:r Cronftedts Mi-

neralogis ,
jom qj8 ut-

kom i Stockholm.
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i anledning derutaf år anförda namn hit Jåm-

pat. At undvika tvåtydighec kunna de i an-

Teende til fut lågge (kiljas uti flera (lag, och

de kallas Floar
,

Tom ligga ungefärligen våg-
rått eller åtminflone icke mårkeligen Ttupa.
Hit hora fåiedes bergsmäns fvåfvande gångar
och for ofrigt alt hvad hos dem heter Flot-

fer. Mår en bädd kan delas uti flera mindre,
dock alla af (amma ämne, kallar jag defla

tunnare hvarf Lager. Gångar kallas af Bergs-
mån igenlåkfa (priekor. Klyft och Skjol be-

tyder hos dera ungefärligen det (amma, men

Drummer bemärker en mindre igenfyld fpric-

ka, hvars väggar gå ihop och utgöra likfom

en ftjert. Gängar kunna vårkeligen anfes

Tom et flagshvarf, men lom åtlkilliga ämnen

åro dem likfom eniarat förbehåiine, få ho-

ra de f&rlkik betraktas.

40. Man må gråfva hvar fom behagas,
och ända til några hundrade fot, (å befinnes

jord(kårpans lålare del beflå af flera floar öf-

ver hvarandra. Deras grund ämnen äro huf-

vudlakeligen fand och lera. Jag menar här

med (and ftorre och mindre flenkorn, hvil-

ka gemenligen til fm natur antingen äro kalk»

eller kifekareade, dock förftås i det följande

merendels fenare llaget, då ingen ting tillag-

ges fom utflakar arten. Defle ämnen fpela om

hvarandra, mer eller mindre blandade, lamt

uti olika ordning och tjocklek, på åtlkilliga
orter. Inncra en liten traa bibehåller hvar-

dera af floarna ungefärligen (amma roåktighet
och ftryker vanligen jämnt med ofverftalkår-



pan, hvilken på de flåfta (tållen beftårafmer

eller mindre upblandad mylla, ibland til fle-

ra fots tpcklek, Underfiundom finnes dock

fielfva fvartmyllan utgöra floar på snfenligt
djup. Ibland åro multnade (hackor detofver-

(la hvarfvets hufvud-åmne, fålom i Helfing-
land, på åtfkilliga ftållen i Finland och fle-

re andra orter.

At befiyrka och uplyfa hvad hår fore-

gifves (kola några hithörande ron anföras,
fbm på (torre eller mindre djup blifyit an-

ftälde,

I. I Åmsterdam.
e v

Ofverft växtjord 7 fot; fedan torf 9;

mjuk lera 9; fand g; jord 4; .lera 10; jord

4; land
, på hvilken pålar flodjas vid bygnader

der i ftaden, 10; blå-lera 2; hvit grof land

4; torr jord 5; fin mjuk jord 1 ; lånd 14;

fåndblandad lera g; fnåckblandad fand 4; le-

ra 102; fand 31 : tilhopaaja fot i).
II. Vid Marly-la-Ville i Frankrike.

Rodaktig jord blandad med flarn, famt

både kalk och kilelartad länd 14 fot, 3 tum;

flackare tilbanning af landflagen 2. B* myc-

i) Denna underfbk-

viug fkedde 1616 d. 16

Jun. af Pieter Pitrefs

Ente vid brunns -gråf
ning. Ifrån anförda be-

råttelfe, fom år lånt aj
nfVarenius, fkiljer Ca-

(par Commelins deru-

I ti, at han fåger vara

funnit under de
14 f.

fand, jord fandblandad

lera
, fä fnäckor 9 fot ,

fnåckblandad leva 36,

hård lera '

]o, flenblan-
dadfand 4

och ånteligen
ren fand 29 fot.

199Om Jord-hvarfven.
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ken kifelfand tilblandad, 3. 3; hård mårgel
2. 25 ftenmårgel 4. 4; mårgel-pulver med

k. 5. 5; fin k.fand x. 7; mårge!-jord
med litet k.fand 3. 9; härd mårgel med flin-

ta uti 3. 9; mårgel-pulver 1. 15 flen, hård

iom marmor och ljudande 1.7; mårgel-fand
l. 7; ften-rnärgel, fin 1. 7; grofvare 1. 7;
ånnu grofvare 2. 8; k.fand med hela och

glånfande hafs-fnåckor 1.7; mårgel, i pulver
2. 2 ; i härd flen 3. 9; i groft pulver 1. 7;

hård kalk-flen 5. 1; fand, blandad med ofor-

åndrada (hackor 3. 3; hvit 2. 2; randig 1.

1; grof 1. 1; grå och finare 9. 4; fet, utan

fnåckor 3. 3; (andflen 3. 3; fand, randig

4,4; hvit 3. 9; röd 16. 5: tilhopa 110 t.

84. t k). •

III. Uti en sand-grop 1/3 mil vaster om Gravesand.
Flint-ftenar uti tegel-fårgad land if tum;

dylik land, fom kilade lig ut på lidorna och

förlorades bland flintflen, 10; flintflen med

röd land, hvars bådd blef tjockareåt bådafi-

dor, 20; tegelfårgad land, utkiiad mot li-

dorna, 10;"blandad med flintilen, 30; ren,

delt i lager, 20; mörk lera, ourkilad mot

fidorna,~4; krita likaledes utkiiad, blandad

med flat flinften, 12; tegel-fårgad grötre
land med flat flintflen, 60; krita, blandad

med ljus fand, Imå flata flint-flenar och fnäck-

k) Denna imderfök-

ningfkedde vid en hrunns

gräjning ,
uti H:r Dali-

bards närvaro
.
Marlyda-

ViUe har hSggrund. Buf.

fbn, Htft, Nat, Tom
.
/,

J- *3s'
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(mulor, af olika tjocklek, 15; fin, ljusgul
land, 40. Detta gor tilfamman 23 f. 66. t.

Ec muikötfkott härifrån ligger en 12 famnars

djup Kritgrop, fom ar lågre ån denna bac-

ke, få at botten för nämde floar lårer vara

krita /).
IV. Vid Boserup i Skåne.

Matjord med fandmylla, klappur och

järnmalms-ftenar 12 til 14 fot; fandften,

fom uppå år lofare och grofvare, 16-18;

ftenkoi, x; en blågrå flitig lera eller mårgei,
fom i luften faller til pulver, 6; fin bläaktig
fandften i flera lager, af hvilka en del kun-

na användas til oije-ftenar, 10; en fin

blå, faft, hård och ganfka litet händig lera,

fom i eldblifver hvitguioch i ftarkafte fmjdje-

hettablifverofmåit, men förvandlas då ien hård

ften,fom ger eld emot ftå!, 14 - 16; ftenkoi 2;

kolfvårta, hvit flifia,fandbiandadlera, 6-8;
en bård fandften, fom år flut vid et djup af 117

til 125 fot. Den ofre ftenkols floen ftupar åt

våfter, buktar fig på åtfkilliga ftållen, famt

ändrar fin mäktighet imellan | och 1 fot.

V. Vid Mulheim an die Ruhr.

Öfverft ftenblandad (and, med infallande

mårgei fkolar, 36 fot ; fin och tet valklera, ta;

gulaktig (andjord, blandad medocbra och lera,

24 j brunaktig fandfkifer 48 ; grof lös och grå

fand, 30; ftenkols-fio, fördelt uti flera lager,
ifrån 5 fil 8 quarter mäktig, ftupande från sw

til nw omkring 6 gr. Några famnar djupare

l) Kalm
.

A. R. Tom. IL f. 20.



ligger en annan ftenkols-flo, men fom ej lr

lönande p ).

41. Således tyckes jorfkårpan til et vac-

kert djup, och fora man ej vet hvaråft det

uphorer, vara fammanfatt af klotartiga fkal,
fom imellan fig åro fkiljaktige både til ftor-

lek» åmne och tjocklek. Dylika hvarf upkom-
ma värkeligen dä et vatten åtfkiliiga refor

blandas med olika ämnen och imellan hvar

gång njuter den ftillhet, at de Jnblandade

partiklar få fatta fig til botten. Aro jord-flo-
arna pd jådant fatt lagde ,

fora ganfka likt fy-

nes, få måfte alt det torra någon gång med

vatten varit ojverholjt. Defsutom kunna de

då ej på en gång varit danade
, ty om vatnet

hyrt alla delta fårfkilta åmnen tillika, få måfte

de tyngfta forft: hafva fjunkit, och få de 6f-

riga efter famma grund. Nu finnes vål nå-

flan altid, at åmnet innom famma floligger
efter egenteliga tyngden, men floarna lins-

imellan råtta fig ingalunda derefter. Ånteli-

gen
måfte ock vatnet ej haft famma tilhlan•

ning ofver alt
,

emedan hvarfven åro få myc-
ket olika, ofta innom ringa afftånd.

Deraf at hafvet kunnat åftadkomma dy-
lika hvarf, fom nu värkeligen utgöra jord-

fkårpan, följer vål icke at de nödvändigt åro

defs låtnningar, men det år imedlertid gan-

fka troligt, då ingen ting annars ftrider der-

m) Denna underråt-

telfe, få Pdl fom föregå-
ende om Boferups flen-

kols-hrott dr meddelt af
Hr. DirecL och Ridd\

Rinman.
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emot; och fnåckor, fora vid Marly la-Ville

funnits på 70, i Amflerdam på inemot 100

fots djup (föreg. §. if. j.), och på många
flera flållen til anleniig aflågfenhet från yt&n,
tillika med fnåckmyila på långt från haf be-

lägne orter, förvandla troligheten nåffan uti

fullkomlig fåkerhet. Viffa ojämnheter och ut-

kilningar på fomliga hvarf ;§. 39. m.) tyckas
ynnu tala om den fqualpnmg, fom under

deras fattning varit förhanden. Tiden då def

fa jord-bäddar blifvir lagde år obekant, hva-

dan de med fkå! kunna kallas urminnes
,

få

mycket tyckes dock vara (åkert, at om de

genom naturliga orfaker blifvit danade, har

ingen haflig flod eller cfverfvåmning alieflå-

des kunnat åfladkomma fådana, til et djup,
fom man visfl vet vara öfver 200 fot, och

fom katifke år mångfaldigt ftörre, Finnes

fvarcmylla någonflådes på djupet, få tyckes
det utmärka torra landets ofverfvåmmande.

42. Utom urminnes hvarfven finnas fom-

ligflådes andra
,

fom båra märken af mindre

ålder. Sådana åro fyllningar i dalar genom
höjdernas affkoljning; orters uphöjning afflyg-
fand, förrutnade ämnen, m. m. fom på an-

nat ftålle fkall omtalas. Jag vil hår endaft

anmårka, at de fållan åro fä ordenteliga fom

urminnes fioarna, och hyfa inga hafs-lämnin-

gar, om icke några blifvit losrifna från berg
l nejden. Et par prof kunna for denna gän-

gen gora tilfylieft. Vid Langenfalze i Thii-

ringen finnes pä några ftällen under myllan,
forft en kalkartig pipug fkårp ften (tophus),



och på andra, en fin, hvk och med flod-

fnåckor blandad fand. Hårunder ligger erla-

ger
fadare den, hvarefter följer, 'antingen

en pipug, eller fand, och fomligdädes et tomt

rum. Under alt detta möter åter en fadare

denbånk; ledan en lofare eller land; derpå
torf, bedående af blad, bark* tråd, rötter,

flod Ihåckor ra. ra.; omlider vidtager en gul
fand, och ånteligen en med hafs-låraningar
blandad grå valk-lera n). Stendoarna åro af

olika måkdghet, ifrån 6 til 12 fot, och hylä
flod-fnåckor, ben, hufvudlkallar, plommon-
kårnar, kornax m. ra. Sådana hvarf dråcka

fig under hela daden ända til Undrut, hvar

åtvanföre ligga Alabader och Kalkberg, fora

med Ikål anfes för deras modrar. Belynner-

ligit år, at inga hafs-låmningar tråfFas förr

ån leran vidtager ,
fora hår år det ytterda af ur-

minnes baddarna. Uti Modena finnas vid gråf-

ning på 23 fots djupquarlefvoraf gamlabygg-
nader, derunder bård jord; fedan dy med nå-

gon artjuncus, hvarefter til 45 fots djup tråfFas

hvit och fvart jord med lof, quidar och grum-

ligt vatten, fom med tegel rnåde foremuras;

derpå följer en ig fot mäktig kdtbådd, full

af hafs-kråk; vid 6 3 fot räkas åter et 3 fot

mäktigt dyhvarf med löf och quidar; fedan

krita til Bf, hvarunder ligger dy, krita, åter

dy, och vid 103
fots djup en g fot mäktig klap-

pur-bådd med fnåckor, dockar, m. m. Hår-

,n) C. S. Schoberl

Humb. Magaz>. Baud, \
Fl. J. 441-444.
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under år vatten, fom målle gåvida omkring,

ty goda brunnar, fom ej minfkasafftrångafle
torka, tråffas alleflådes i nejden 0).

Hit hora ock de båddar
,

fbm eldfpru-
tande berg hopftapla. I Peru kunna fädana

ganfka lått underfékas, emedan fqual-båckar,
ibland af mer ån 200 famnars bredd och om-

trent 100 i djuplek, fkuric fig ned genom dy-
lika. Hvarfven finnas hår nog Ikiljaktiga bå-

de til fårg och tjocklek, belfående af forflag-
gade åmnen : pimpffen; Tvärt land, fom dra-

gés af raagneten; afkas m. ra. En bådd med

förbrända flenar, mer ån 40 fot mäktig,
ligger kring foten af Catopaxi p), Ibland

utflromma flora floder af fmålta åmnen,
hviika ftelnade kallas Lav

.

Ofta finnas defla

hvarf under fkogbevuxen mark. Mera här-

om längre fram.
Cj

43. Bergens inre befkaffenhet kan ej u-

tan florfla fvårighet utrönas. Ras, fprickor,
underjordifka hålor och utfkårningar åro de

dlfållen, fom naturen fjelf Jämnar o(s, at på
fomliga ftållen få ogna belägenheten. Som-

liga berg tyckas ej annat vara, ån ofanteliga
flenmafTor, iom vifa inga märken af floar, u-

tan fortfara uti et fammanhang djupare, ån

man hittils förmådt följa dem, endaft fördel-

o) Ds fontium Mu- }
tinenfium admiranäa [ca-
turigine traciatus pby-

fico-mathematicus a Bern-

ardo Ramazzini tryckt \

med auclorens åfriga ar-

heten i Geneve lyi-j i

p) Bouguer, Foy, au

Perout

205Om Jord-hvarfven.



te i lager. Sådan år ftundom Graniten eller den

allmänna gråften. t)et årdockvisft, at nor-

fka Alperne, Apennin r), TaffeU

berget vid G. H. udden j), och fjeifva de

hogfta Cordilleras bergen r), forfåkras beftå

af tydeliga både hvarF och läger.

Några berg tyckas vara hopvråkte af fle-

ra åmnen, utan någon fynnerlig ordning.
Ifrån Quedlie hemman i Norrige, igenom
Portfjållec, och långre i norr til Linnebothn

s

famt kanfke ånnu vidare, finnas berg hnpgyt-
rade af bara klappur. I de branta klipporna

q) Bifk. Pontopoidan

fhrfäkrar
,

at tydeligen

/kall kunna (könjas ,
det

ämnet uti norfka fjällen

varit mjukt, och fatt fig
bvarf efter bvarf

,
ehuru

icke altid vågrätt eller

efter egenteliga tyngden. _
5V a. fl- T. I. f.zy. I

r ) Hr. Grefve S. j. |
Cronfledt har 777/ med'

et ganfka upmärkfamt ö* :
ga 7 gånger öfverfarit

Alperne och funnit dem

helt och bollit befla af

hvnrf och lager. Lika-

ledes Apennin. De an-

märkningar han genom

href och fcdan munteli-

gen
meddelat mig [kola

i det fhljande anföras.

s) Kolbe, ochfom ar

paliteligare ,
Hr. De la

Caille, berättar hela det-

ta och närliggande berg
befiä af vågrätta floar;
Se hans jfourn. de Foy.
/ ‘4*-

I t) Hr. Bouguer fä-

) ger y
at Peruvian(ka ber-

gen uti bögfta ryggen baf-
:va Jlupande hvarj efter

bergensafhängigbst ,
men

de fom finnas på foten
och utom (iräckan baf-
va vågråtta floar

,
ofta

af olika farg , hvaraf de

mångftådes likna ruiner
,

torn
,

hus
,

m. m. Vry.

au Perou.
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Vid Qvedlie, föreftåller genomfkårningen, på
en högd af 50 til 40 famnar, idelig grå,
grandgrynig och litet (kimmerblandad kiappur,
med grå fjällig fkimmer ombäddad och hop-
vuxen, men det, fom förtjänar ännu ftörre

upmarkfamhet, år denna (måttens (kapnad,
fom finnes (å plattad på djupet, at de undra

knappaft bafva \ tums tjocklek, i det ttålle,
at de ofre blifva rundare, ju högre up; ty-

deligit märke at de i början varit mjuke och

fäledes, i mon efter tryckningen, blifvit ut-

plattade. Väggarna af det förut oratalta Port-

fjällets genomfkurna gata, åro en dylik hop-
gytring, endatt med den åtfkilnad, at klap-
purn hår beftär af hvit grynig quarts u). Nor-

ra Måtteväla fjäll, vid (jön Fåmund på grån-
fen imellan Sverige och Norrige, år famman-

fatt af fandften och klappur, ibland af (ädan

ttorlek
,

at den för en karl vore olyftelig,
Klappurn år mätt fandartig, dock åfven af

hornberg och kålk, medeift fint fandgrus hårdt

fammanvuxen, och utgör ttörre delen af ber-

get, men pä vättra fidan infkjuter fandtten,
fom en vågrätt kil, hvars lager emot flutet

böja fig fom et valf (f. 4. aj x). och utvi-

fa fin tilkomtt genom et flytande ämne.

Ibland finnes dock klappurn ordenteliga-
re hopvuxen, fåfom uti Vård-kaas berget på
Hern-ön, der han Ikall ligga i 24 hvarf y).

u ) Hr. Tilas, a. (i.

J. 0-7'-

x) Hr. Tilas, K,Vet.

Ac. H. ty#!, / gt.

y) Hr, Prof. och R.

WaJlerius, Dif, Jiftens
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De flåfla berg vifa fåledes hvarf af oli-

ka ämnen. Underflundom torde vål gifvas
lådana, fom altigenom beftå af et och fam-

ma ämne. Dylika kalkberg Ikola finnas iA-

fien til anfenlig florlek. Iflen förmodeligen
hyla lådana innom fig flera båddar eller lager.

44. Berghvarf åro fkiljaktige i anfeende

til ämne, mäktighet, ordning och ftupning.
Hvar och en af deda omftåndigheter fortje-
nar at fårfkilt betraktas.

Hvad de flenrikets alfter vidkommer ,/om

egenteligm förekomma uti hvarf, iå råknas huf-

vudfakeligen hit alla tåta kalkarter, hvilka lä

vida mig bekant år, altid träffas flo-lågriga,
och med hafslåmningar mer eller mindre blan-

dade. Sådana finnas i ymnoghet pä jordklo-
tet, Krita utgor flora hvarf utiÅngland, Frank-

rike och på flera flåtlen. Emedan vitriols

fyra kan förvandla kalk til Gipsarter, få år

ej underligt om de åfven råkas uti dylika
båddar.

Hvad den gryniga kalken vidkommer,
få finnes vå! den lållfyntare uti flik belägen-
het, och år åfven gärna fri frän tilblandning
afhafs folder, dock vikar han underflundora,

at ingendera delen ftrider emot defs natur.

Rättviks focken i Dalarna kan dåruppå Jäm-

na prof z), utom andra orter.

Faft alun - maim och ftenkol råkas natur-

ligen ej annorlunda, än uti bäddar,
c

obf mineral, ad plagam
occ. finns Bothn.

z) Hr. Tilas, Sten-

rikets Hiftoria , /. <f.



Åtfkillige Ler-arter åro flo-lågrige, och

kan man fomligffådes likfom ögonfke.nligen
följa deras forftenande. På offra fidan af Se-

vern i Angland finnes en lodrätt affkurenås,
uti hviiken, ibland andra hvarf, träffas blå

och rödbrun lera, hvilka på några ftållen åga
vanlig mjukhet, på andra åro härdare, men

ånnu möre, och annorffädes innom lånarna

bädd aldeles forffenade a).
Likaledes fand -arter, fom ofta enligt fin

egen och det hopfällande åmnets olikhet,
hårdnar til ften af olika flag. Pirna fandftens-

berg, fom nu åga vid pafs 400 fots högd
ofver Elben, vifa ofverensftåmmande hvarf

på bägge.fidor om denna flod
,

och tyckas ef-

ter all anledning af honom vara geaombrut-
ne. Den ofre ften är geof, men den undre

fin, och fomligffådes hvilande pä en ånnu !6s

fand -
bädd. Pä et ftälle i berget träffas hvk

lera
,

fora hår alleffådes lårer förena fandkor-

nen, ty den har lädana gula fläckar, fom of-

ver ak finnas uti fjelfva ffenen b), Sand hård-

a) Aft. Wallerius, V.

ir'
r

L 143'

Hvärfven hår åro under

fvartmyllan: grå jord:
mörkbrun Jandften; ljus-
grå fand; rodt ler-,jand-
hlandad jordi mörkbrun

fprucken fandften ; ljus-
grå fand; rodt ler ; (and-
akt ig jord } mörkbrun

ften ; blå och uvderji rad-

iera, af 10 til 12 alnars

måcktigbet fäm manlag-
de. Hr. Canc. Rådet

Ferrner har på 2 ftållen
i Angland uti et och fam-
ma hvarf funnit grader-
na af en flik förften ing.

b ; J. C. Helfc, Hamh.

Magaz. VI. f 2/3. 24g.
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nar dock icke alleftådes uti ordenteliga lager,
utan ofta körtelvis, eller uti oformliga' ftör-

re eller mindre klumpar.

En {lags 7rapp eller Järnbinda utgör an-

fenlig bådd uti de märkvärdiga Våft-göta
bergen. Brynften, Takfkifver ocb Hornbergs
arter träffas likaledes i hvarf, åfven Jafpis,

Hålleflinta, Porphyr, Ställften, Feltfpatsråda,
Murkften, Granit, med flere fammanfatte hål-

learter, af hvilka fenare dock en del ibland

intaga få anfenlig roågtighet, at man ej ännu

alleftådes utrönt, hvarken om de med andra

arter omväxla, eller om de i tydeliga lager
vårkeligen åro fördelte.

Bergfait finnes flerftädes och altid flots-

vis. Po lika faltgrufvorna Wieliczka och Boch-

nia åro i fynnerhet bekante. De ligga bagge
på foten af Carpatifka bergens norra ftda^c).

c) Uti Wieliczkagra/-
va ligger lera näfl un-

der myllan , få jand,
lån

gre nedfaf [vart lera,

fedan kommer et hvarj
af faltnjurar från huf-
vuds ftoflek til

jo cub.

alnars innehåll
,

inbäd-

dade uti lera eller en blan-

ning af Jalt, jand, jord
och Alabafler ; änteligen
tager rena Jalt-floen vid

,

fom ofta genomftrykes af

sr - eller fand -fkifvers

fioar ,
hvilka dock fom-

ligftådes dro rubbade ocb

brutne genom våldfam

tryckning. Uti Bodinia

ar i fynnerhet den åtfkil-

nad, at faltet börjar, ej
uti njurar

,
utan flraxt

fots-vis. Bergen om-

. kring bägge flällena äro

mäft leraktige. Vid den

fenare går någon /lla-

bader ut i dagen. Se

Herr Schober, Hamh.

Mag. FL f. 114.

210 Om Jord • hvarfven.



Annars träffas bergfalt pä åtfkilliga flållen: i

Wiirtenberg och Tirolen, hvitt, grått och

rodt; i Bern och Ungern hvitt och grått; i

Catalonien vid Corduba, rödt och blått d),
famt delsutom pä flera orter i de andra verl-

denes delar, i fynnerhet Africa.

45. Hvarfvens mäktighet år icke allenafl

ganfka fkiljaktig ,
i anfeende til fårfkilta, utan

atven föränderlig for# et och famma ämne.

Gamla och nya grufvor, malmgångar, bergs
lodråtta aflkårningar, m. m. öfvertyga ofs ora

bäddar af anfenlig tjocklek; men ofta åro få-

dane åtlkilde genom
helt tunne aflosningar,

fom emot de flora kunna anfes låfom fog-
ningar, fyllde med olika arter e).

Trapp-bådden pä Halle år lomligflådes

långt ofver roo fot djup; flenkols floar ibland

til f]\ (alt-flotfen vid Wieliczka, imellan

30 och 40: alun-fkiffern några mil från Lut-

tich, 25 til 30, utom många dylika pä andra

orter; men både delse och andre åmnen fö-

refalla annorftådes af ganfka ringa djuphet.
Svart och hvit marmor finnes gemenligen
uti flarkare hvarf, än den färgade, I fben-

d) Hr. E. Bertrand,
Dici. oryci. Tom. 11. f.
läo.

e) Marflgli fant uti

Vngerfka bergen och gruf-
vorna imellan flen - bäd

darna tunnare hvarf ,

gemenligen aj /eraktigt

ämne
, likfom de tjocka-

res jamtnanbindningar.
Hr. Raspe har iaktta-

git dyhkt i ty/ka kerg,

Js hans bok om In/u/cS
natantes.

f) Hr. Bertrand, Di£i.

or, 1. /. n-j.
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gmfvorna vid Paris år floen ej mer åa ié

til 18 tum tjock, och ehuru marmorn i Bour-

gogne ar anfenligt mäktigare, få bry tes dock

åfven uti famma landfkap et annat och hår-

dare flag af en knapp tums tjocklek, hvilken

der brukas for taktegel g). Strålgiplen lig-
ger uti tunna flagor imellan alun-fldfern vid

Andrarum, imellan kalk - fkifern i Canada,

o, f. v. Samma hvarf bibehåller underffun-

dom öfver alt lika mäktighet. I Frankrike

Ikallen marmor-bädd af mer 2n 5 mils långd
vara befunnen (åclan h ), och torde tät Inåck-

blandad kalkffen merendels vara (å belkaffad.

Andra ämnens tjocklek har ofta märkeliga
förändringar, fåfom flenkol, ler - och fand-

arter, m, fl.; men i fynnerhet fortjenar det

anföras, Jom vid Rorås (våfvande koppar-
malms gångar är anmärkt, nemiigen at de

aileftädes, hvaråft någon hogd i dagen vilar

fig, äro förtryckte mittunder, och tvärtom

opna lig under dålder, likfora ämnet i bår-

jan varit mjukt och efter mer eller mindre

tryckning blifvit tvingat i ),

46. Vidare åro hvarfven fkiljnktige i af-

feende på ordningen ,
uti hvilken ämnena föl-

ja på hvarandra. Således är på Kinnekulle

underft: fandflen; fä alunlkifer; deruppåkalk;
fedan åter fkifer ; och öfverfl en morkgrä
trapp; men uti Osmunds berget i Öfter-Da-

g) Hr. Buffon ,a. fi ,
Tom. 1.

h) Hr, Buffon, n. ft.

Tom. I. f. 2)i.

Ö Hr. Tilas, Sten-

Fikets Hifl.J. io.



larna, ofverft kalk;derunder lilfverhaltig le-

ra ; ledan brun Ikifer, brun Ikifer, med llor-

re och mindre kalkhällar, genomträngd af

mycken berg-olja; brun kak; brun Ikifer*

brungrå kalk; brun Ikifer* tåt brun kalk; åt-

Ikilliga hvarf grofre och finare valk lera; brun-

grå hård Ikifer; grof, let, grå, landblandad

lera; leraktig Ikifer, lamt derunder land,

grus och klappur k Det fortjenar at noga

utforlkas, om berg-hvarfven hafva någon
fllags o verensflåmmelle. Det år fåkert, at

Ide pä villa trailer äga likhet. Kmne-kulle,

:Billingen, Molle■ Olle-Gille-Hunne-och Hal-

ie-berg, uti våftergorhland, åro derpå et märk-

ligt prof, jag vet dock icke ännu, om alla

defiasfotutgoresaffandllen. Bergen vid Gren-

na, Omberg, Kungsberg i Norrige, m. fl.

Ikola äfven hyla kalk båddar.

Ofta tråffas farama hvarf uti lika ordning
och tli (amma högd på båda fidor om en

dal l), likfom de förr varit hophångande,
och genom någon väidfam orfak federmera

blifvic genonabrutne. Anraårkaingar öfver

k) Hr. Ti las, Fet.

Ac. Handl, 1-140. f

/) Hr. Buffbn har

funnit Jamma marmor*

bädd til hka hågd uti

kullar
j

fom voro fkilde

genom en del af *mer dn

ioo fots djup och om trent

4000 fot bredd. Han på-

flår afven
,
at motjvar an-

de kullar aro lika boga,
men man kan ej i detta

mal lita på ogonmåttet.
Hr. Bsrtrand nekar det

fenare aldeles
, fe hans

Mem. fur la (irnci. int,

dela Terre,
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hvarfven, pä båda fidor cm furrd, fkulle an-

fenligt uplyfa den frågan; om alla nu från

hvarandra fkilde länder varit få från början,
eller med tiden blifvit genomfkurne?

Öfverfta berg-arten tyckes hafva mycken
del uti högders ftörre eller mindre branthet.

Trappen uti Våflgotha bergen gifver mäng-
ftädes lodråtta vaggar m). Hålleflinta och Por-

phyr-arter vifa fig i fkarpa, men kärtfträckta

fjåll; fom Svucku, m. fl : hornfkimrigevägige
berg åro vål höge, men långflutande, fåfom

kring Rorås s grofve (åljflensarter finnas flak-

låndige, men tvårt genombrutne, fåfom vid

Skjordals-porten: fiående hornikifer gifver fål-

lan höga, men ofta fkarpa branter: liggan-
de fkifer år låglåndig, men ej fållan tvårt af

fkuren: lösgrynig fandften flår aldrig uti hö-

ga berg: gra granit gifver berg-kullar; den

röda ofta anfenliga högder, med defs flägtm-

ge finfka Rapakiwi håller fig altid vid jor-

den n): kalk utgör aldrig fpitfiga eller bran-

ta klippor, utan kullriga fält, och då den

har fitt läge ibland de undre hvarfven, fkju-

ter han ofta ut i ftora flaka fålt, i fynnerhet
den röda kalk flifan, fåfom Vålferplana på

Kinnekulle; Klefva hed, Nyckelångarna, och

med et ord, hela Falbygden knng Möllé och

m ) Hunne är näfhm

runt omkring ined en lod-

rått fienkrona fårfedtifig.
/), Det fkiljes med en

dal ifrån Halle
,

hvilken

går ända ut i Fenern

och hedar aj Jamma åm -

| nen
,
i tika ordning.

n) Hr. Ti las, Ac.

H. nS7-f 22-].



Älle-berg. H.ftland, Ölands alfvar 0 ), ja hela

Canada tyckes ligga på en kalk-fkifer, fom

luktar likt orften, och i dagen vitrar fonder

til en rodaktig jord p ). Monne denna fifta

kan anfes fom et från Blå bergen utlkjutan-
de hvarf? Det fortjenar vidare underfokning;
ty om alla, eller de flefta berg befunnos å-

ga
fin kalkbådd, fkulle den uptåckten gifva

mycket ljus om jordbrynens danande q). I-

talien flcall ufverfloda på kalk, lom börjas i

Piemont, tråffas kring Turin, frånMontcail-

ler til Cafal och flerftädes, i nejden at A-

pennin, vid Pila, Livorno, Viietti, Sezze,
Terracina, ja anda til Salerno i Neapel: li-

kaledes på andra lidan, kring Loretto, An-

0) Hr. Ar. och R. v.

L innés Väft gotha Refa.

p) Hela berget hvar

uppä Quehec år hygd,

famt de boga ,
branta S.

Laurentii flods drander.

flera mil ofvan och ne-

dom denna ftad
,

m. m,

befar af en fvart kalk-

fkifer ,
fotti pa djupet är

tät
,

men delt i lager ,

frän tvär hands til och

ofver ialns tjocklek. Som •

ligftäds finnes bvarf af
alns mäktiggrä fin kalk-

ften, fom brukas ti! to

haks-pipor. Kalk fkifern j

| hyfer ingafkalkräk. 7 til

j S mil från Quehec inåt

Jandet, hor ja elfs-hac-
-1 karna

, fnm fornt befiädt

iaf kalk-fkifer, vara af
[ hara mull. SeHr. Kalms

Am. R. Tom. 111.

j (]) Norfka fjället! Jko><

!hi hyfa fä mycken mar-

mor
,
at Bifk, Pontoppi-

dan tror den vore tilräk
■

lig får hela Eupora. Se

a (1. Tom. 1. f. 264-2(fp.
Kalk finnes ymnigt pd

jordklotet och Pli n l us frä-
I gar: Quoto locononfuum
marmor ?
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cona, berget på hvfiket S. Marin är bygd,

kdng Padua, Verona, Brefcia, m. ra. När-

mare höga bergen förvandlas kalken i mar-

mor, fålbra vid Lago di Como, Roveredo,

Verona, Trent, Fadua, längsefter Tyrollka
bergen ,

åfven i Iftrien, Dalmatien och Alba-

nien på andra fidan om Adriatilka hafvet r ).

Uti Claris (len-grufva åro befynnerliga

lager af fanorna ämne, nemligen fkiftvls et

härdt och et mjukt. Det tages noga i akt

at bryta denna fvarta och tums tjocka fkifer-

ften pä det lått, at en mjuk och en hård Ikif-

va Titta tilfaraman, ty annars håller han ej

til bord eller andra ändamål. Man kan ock

gnle två af delLi for et, lom år härdt på un-

dre och mjukt på oire fidan s).

47. Hvad åneeligen hvarfvens fiupning vid-

kommer, få undergår den alla roöjeliga för-

ändringar. Vi Ikola i det följande nogare ut-

r) De la Ländes Moy.

en Italie. Det anförda

ligget i Guettards han •

de calcaire eller marneu-

fe, dit ännu Sicilien och i
cn Cahr? fkola hhra :

han de fcbideufe eller me - ■

taliique utgörs af höga j
bergen bakom marmor- 1
llråckan eller bände de I

marhrejjvartilånnu låg- !
gas Tofcana ,

La Marea

Treviyana, Idria
,

/D

cenza
, Brefje , Bergamo ,

fö del af Fiemont
,

Pia-

cenza, Lncerner dalen,

Corfica ,
Sardinien

,
m.

tn. hvaråfi [ki jer, granit,

quarts och metaller [kola

råda, Dejje 3 hanå for-
i långas til harm i Me•

delhafvet.
s) Joh. Scheuchzer,

Mem. de /’ Ac a Paris

qog.
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rnårka fkilnaden imellan Flötsberg och Gäng-

berg, hår raårkes allenaft, at de förra egen-

rdigen tilhorer, at aga horizonteia hvarf, dock

finnas åfven fådane af fenare flaget, fåforn

Scora Glucken, beflående af mild och nå-

gorlunda råtklufven hornfkifer; en landtun-

ga imellan Quediie och Wafsdahs vatten af

grå liggande hornfkifcr med fina granater u-

ti; Snafa högar åfven af hornice bqg-nde ar-

ter, och kanfke ån flere fjåll på gränien i-

rnellan Jemtland och Norrige, man tår oi k

underftundom fe granit af dylik befkaffen-

het, men det år i almånhet nog rart, och å-

ro de nemde båddar at anfe, fom lager, fils

andra arter under dera blifva blottade. Uti

Osmunds berget fkilja fig hvarfven dels 15

gr., dels 25 til 27 ifrån lodlinean. På Mi-

norca är en hög ftel klippa, uti hvilken de

åro tydelige, parailele, och göra med fyn-
kretfens plan en vinkel af 30 gr. t). Skifer

tråftas ofta i floar ; men uti Sweiz ftupar han

nåflan öfver a!t åt föder u), ja den' finnes

vid floden Meufe, några mil från Luttich,
på bårfl eller aldeles lodrätt, 4 til 5 fam-

nars mäktig ock blottad til
30 famnars djup,

utan at ånnu vara flut x).

Somligflådes år hela hvarfvets yta ej u-

t} Sam}. Neu. Reif.
th. FUL /. jy.

«) Joh. Jac. Scheuch-

zer. It, alp. Tom. 1
,

/ «/.

x) Hr. Rinman har

behagat lämna mig del,
få väl af dennaf jom
många andra artiga an-

märkningar.
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ti famma plan, utan bruten och ofta flera gån-
ger. Stenkols båddar flryka underftundom

jämnt med ofre ytan, få at når en högd i

dagen förefaller, (ä höja de fig derefter y).
Naftan alla möjliga förändringar vifa fig vid

Vier-Waldtftådter-ijon uti en bergked af några
mil. Det år mårkeligt, at icke et enda hvarf

finnes vågrått, ehuru alla åro det på fåitetom-

kring, utan måft flående, annars förekom-

ma hår alla flupningar, och brytningar åro

ån uti bågar, ån fom hvalf, vågor eller zik-

zak, formerande med en enda bukt dalen

Auf Ammon der en by, af famma namn lig-
ger ,

dock ehuru flor olikhet hår, och päan-
dra ftållen, förefaller, få åro dock hvarfven

alleftådes parallela och ganfka fållanbruftna %).
At anförde omflåndigheter om bergs be-

fkaflfenhet på en gång må falla i ögonen bi-

fogas hår en nårmare underåttelfe om Alper-
ne och Apennin. Alperne åro helt och hol-

lit flolågrige med mer eller mindre flupning
,

jfrån O til W, ibland sfvikande åt N, i-

bland åt S. Dä man upfliger på Italienfka

fidan har man hvarfvens kant emot fig, de

undre finnas då mindre ftupande inunder ber-

get och beflå af fet huit quarts med mer el-

ler mindre glimmer af alla fårgor, måft efter

fkifringen, dock ofta vrefigt. I defla hvarf

finnas drummer och gångar af quarts til al-

lehanda måktighet med cryftaller, malmer, m.

y) M, Triewald
,

V.

Ac. H,

z) J. Scheuchzer, a-

fl.
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rn. Ju högre man kommerdefsmer flupa hvarf-

ven, glimmern uti dem tikager och fårom-

fider namn af fkifer. Bergen Gothard, Rof-

fo
s Vifo, m. fl, af de hogfla toppar, beftä

af dylika, och finner man ofverfl på demcry-
ftaliCr af några 100 fkälpunds vigt. Omfider

intränger glimmern aldeles quartfen, blir helt

mor och börjar få kalkfpats körtlar. Häref-

ter blir ftupningen mindre, glimmern får fa-

flare fammanhang genom kalktilblanning, man

träffar jåmvål fkiftvis kalk-och glimmer-hvarf
med fpatdrummer i den förra och körtlar i

den fenare, Kalkhvarfven hafva allehanda får-

gor, dock hvardera en enda eller ådras allena

med hvitt. Efter hand uttrånges glimmern
tils man ånteligen råkar grå eller grågulakalk-

hvarf med otaliga drummer: de äro frän x

tum til 3 fot mäktiga med mångfaldiga fina

kalkfpats aflosningar: de göra branta fpitfar,
fom, ehuru liggande öfver fkifern

,
dock på

få flålien flå
quar til famma högd (Fig. f >.

Hvarfvens minfta ftupniog 25 gr. och den

hogfla 50. Bergens nakenhet och dalarnes

djup ger ymnigt tilfålle til dylika underfök-

ningar. Apennin öfvergången imelian Flo-

rens och Bologna vilar hvarfvens flupning
ifrån SO til NW. Ingen fkifer fynes utom

vid hafsflranden, der den hyfer malmgångar
och flicker up i dagen. Vid foten och i fmär*

re berg på Florentilka fidan tråflras glimmer-
flen i tjocka bvarf med inpackade vrefiga
klumpar af (limma (lag, bitumineufa flenni-

£or, famt körtlar och hela hvarf af mer el-



ler mindre glimmerblandad mårgel. Upftap-

lingen fortfar, fom i Alperne, kalkhv rf i

ftort antal, men crappvis af brutne, få at ds

ej kunna gora nog hoga toppar for ffändig
fno. Forfta upkorfeln år brant, men (edan

hållar omårketigen några mil. I början (es

kalkbranter på båda fidor, men forfvinna

omfider under ras af mårgel, (amt klumpar
och fkifvor af glimmer, utgörande et vägigt

månglfådes (kogbevuxit land, fom (lutades

med" en hop fvarta olika hoga och oredigt (fål-

da toppar af råt mork lava med hvita flå c*

kar uti, hvilka utgjorde der (förda landhog-

den, betåckte kring foten med lave-or.h ka k-

(fycken, hvarunder på Bolognefdka fidan vi-

la Gg kalkhvarf, (faplade på hvarandra och

hällande ifrån lave-topparne, hvilka på Flo-

renti(l<a hafva forenåmda mårgel och glim-

merkiumpar ifrån (in fot afhållande i (frid)g
ied .mot alla öfriga bergens hvarf. Nedfar-

ten vifar hvarfven brantare ät Bolognefifka
hdan. Ford råkas då

- grå kalk, födan röd
,

brun, blå grön och fvart, betåckte med båd-

dar af kalk, gråften, quarts och glimmer i

klumpar. Derefter mota matta hopflamma-
de kalk - lera - mårgel'- och fandftens -

hvarf til

någon raåktighet, men med mindre lutning.
Defle forfvunno omfider med föga flutning
under fönare fjofåtningar, (om utgöra kullar-

na, ända til Bologna, der låga flåtten vidtager.
En gren af Apennin framftryker anda til

Terracera mitt imellan Rom och Neapel,

hvaruti kaikhvarfven åro vågråtte: en annan
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gren framftryker vid Tivoli, ej långt fran

Rom, med föga ftupande hvarf, fom mitt

uti fynas flintarrade och ibland aldeles af

kifelart a)

a) Deffe mderrättel-\

fer om Apennin och Al- 1
perne äro utdragne af\
href frän Hr. Grefve j
Cronffedt, hvilka fnart

färfkilt [kola utgifvas.
Hr Guettard under-

rättad af Cappeler och

andra pä(i dr berget Ju- j
ra vid Geneverjjön tilli-‘
ka med en del nf Gou-

vernementetAigle ,
befld

af märgelften ,
men Al-

per ne af fkifer, Hr. v,

Haller har til Ghtting-
(ka Vet. Societeten här-

emot inlämnat anmärk-

ningar ,
hvaraf här til

vidare uplylning lämnas

et kort utdrag. Slättens

eller ätminfione de läg-
fta kullar ne heftä affand-
fien ända igenom ,

fäfom
vid Lutry ,

vid Gene-

verfjon, vid Laiifmne
,

vägen ofver berget jo-

rat genom hela Frey-
lurg, oftliga ftranden af j

Neuhurgerjjån ,
hela Ni

dauifka diftriciet, nejden
\kring Bern, til ytterfia

\kull arne af Tkorsberg.
Denna /len ar kr ing Bern

vackrad
,

bär och der

hläaktig ,
armars mjuk

och oduglig
,

bårdafl i

i bergen vid Aigle, Hela

denna firäcka utgifver
' Hr. Gueftard får fktfer.
Kring Chavornay och

Bern träffas i denna art

bergolja, jura beftär of
en gänfkn härd gulaktig
ftenfom ingen politur
antager och kan kallas

viårgelartad : ibland är

den hläaktig , fyld med

ftenvandligar ,
fäfom vid

Mandach. 1 kuUarne af

denna nejd finnes en

pbosphorejcerandefelenit,
der träffas ock cryflaller,
men oredige järn-
malm i körtlar

,
Jom af

[in fkapnad der kal•

las honor: kifel är rar.
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48.- Gångar åro af mångfaldig befkaffen-

hef. De anfes tils vidare fåfom igenlåkte (pric-

kor, och fkola vid dem ofvervågas famma

omftåndighcter, fom 5 det föregående om an-

dra båddar åro betraktade.

Ämnet, fom fyller dem, år ej allenaft

quarts, fkimmer och fpat; utan åfven

Amianth, kalk, hornberg, talk, bålieflinta,

agat, fandflen, flufs-fpat, gips, jårnbinda.

Närmare til Alperne fö-

refalla härdare arter
,

ofta ätfkilligt färgad
marmor med petrifica-
ter, genomfatt afquarts-
ådror, dock kan ej nä

got almänt härom upgif-
vas. Kring Geneverfjfln
råder kijel. Imellan Roche

och Ivome ftryker mitti-

genom jjeljva marmorn en

rödaktig fandfiens-äder.
Pä andra fidan floden
Grandau har gips of ver-

banden. Innerfl i jorden

förefaller dels en glim-
merblandadfandden, dels

en härd märgel ,

hvar-

igenom falt vatten fe ger

Jig. 1 berget Taveyan-
naz är en ganfka härd

mörkfandflen, och pä den-

na fidan floden Avancon

börjas fkifer. Alpernes
ofverfla del fages beftä

dels af fkifer ,
dels aj

granit,
ibv ars gran[kap

I åjven infaller marmor

' och alahafter. Alperne

I hyfa ock malmer. Flere

floder fora guld, Jlikt

träffas jämväl kring (ie-

la berget Sempronius i

gul och rbdaktig lera
,

farnt ut[meItes med for-
del: quickfilfver utva ■

[kas ; koppar vinnes u-

tur de fudliga Alper:

järn är ymnigt
, famt

utfmeltes i Binnentbal

och Hajlithal; bly fin-

nes vid Morele ochLau-

terbrunn; bsrgcryflaller
' fås i JdAlhfirland och

Bernifka Alperne, Se

Gött. anz, iyijp.
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trapp, och roed et ord, icke allenaft arter,

ioni utgöra berg, graden undantagen, utan

ock nåftan alla de éfriga ftennkets invånare.

Malmer förefalla vå! ibland i ftåckvårk, det

år uti flora klumpar inuti fjelfva bergarten,
de finnas åfven undetflundom iikfom utgö-

ra hela berg, fålom Kerunawsra och Loufo-

wara berg uti Pitheå Lappmark, hvilka en-

daft åro fkilde med en liten dåld, och beflå

ofver alt af bara järnmalm h)\ men deras van-

liga fodelfe-ort år uti gångar, hvaråft me-

tallerne ibland finnas fullkomlige och frie

från andra, ån metaliifka tilblanningar, famt

kallas då gedigne, til fkiinad från mineralife-

rade, fom af fvafvel åro lå uplöfle och för-

ändrade, at de af fyror ej kunna frånlkiljas.
De oådla kunna desutom förefalla i kalkform,

mer eljer mmdre blandade med främmande

åmnen.

Guld finnes merendels gediget, i flagor,

taggar, korn, quiftar, blad, rutformiga, ot-

tafidiga eller pyramidalilka cryftaller. Det hål-

ler fig gemenligen vid quarts, men tråfFas åf-

ven uti limberg vid Ädelfors uti Adolph Fre-

drics fchackt, och år funnitißaftnås grufvaa
vid Riddarhyttan uti hornblende. Ibland Euro-

peifka åro Ungerika guld-grufvorne de rikafte

och dernåft de Salzburgilka. Norden år dock

ej berofvad denna ådlafte metall. Ä-

dellors i Småland har iträn 1741 til närvaran-

de tid gifvit öfver xoooo ducater, ochNorrige

h) Hr. Tilas, Mineral Hift. f 73?.



har åfven ofvertygande anledningar c). tJti

de (torre och varmare verldenes delar år

deraf mera tilgäng, hvaråft det raängftådes
träffas uti Valkvårk, Tom bergsmän kalla det,

eller af någon flod boplkoljt och blandat med

Jofare ämnen. Sådant lärer det förefalla iA-

kim, på Guinea kulten, hvaråft en perlon
kan famla til 20 lod om dagen d). Vatcen,

fom rinna fram der guldet alftrats, fläpar of-

ta Josrifna partiklar med ftg. Sådana guldfo-
rande floder finnas 9 bara j Frankrike e), at

förtiga alla andra. Guld finnes ätven mine-

ralilerat uti Guldkis, gyldifk cinnober och

Schemnitzer biende eller kugelerts. Det år

fant, at guld och fvafvel ej kunna förenas al-

lena, roen genom
tilläts af fådant åmne, fom

ftarkt attraheras at bägge, låter det ftg göra.

Järn gör vid Adelfors denna törbmdcife. At

guldet der är upioft och ej inblandat Hutas

deraf, at det med kungsvatten ej kan utdra-

c) PontoppSdan, a.

(i. Tom. I. f. 293 256.

d) Römer, a. (i.

e) Reaumur, Mem.

de I’ Ac. a Paris
,

Rhone ; Garonne ; Doux;

Ceze och Gardon i Sa
•

vennes; Avige och Sä-

hat frän Fyreneerna 5

Ferriet och Benägnes äro

gulcljorande i Frankri-

ke. Desutom äro Rhen
,

Po i Italien
, Tagus i

Spanien
,

Eder i Gref-

fkapet JValdeck
,

Scbwar-

ze i Schwarzburg ,
Ba-

ker i Schlejien oeh Aar

i Siveiz jädana
, Jamt

från gammalt PaElolus

i Lydiéti ,
Phafis i Col-

chis, Hehrus i Thracien

och Ganges ,
i jynnerhct

hit räknade. Janeiro dv

otroligt rik.
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gås; och at fkårftens kakorne e; åro rikare

på undre fidan, ån på den ofre. Alt gedi-
get guld år gårna blandat med filfver, koppac
och underfiundom Stven med jårn /).

Hvita guldet eller Platina del Pinto år

fen ny uptåkt. Det tores gediget ifrän Rio

di Pinto i Spanfka America, uti fmå fjåll eller

korn, fora ofta dragas af magneten genom
vidlådande jårn: år nått guldet den tyngfta
fnetäll och defsutom for fin ogemena ftrång-
fmålthet märkvärdigt g).

Silfver finnes ymnigart uti fodra Araeri-

6a. Det bekanta berget Potofi gaf ifrån 1545
til 1638, 395619000 piafter: och uti land-

hedarne emot hafvet åro fundne filfverklum-

par, aldeles rena (utom några i ytan faftfit-

tande fandkorn), fom vågt anda til 150 mar-

j) Bergbaup. v. Im-

hof i Zellerfeldt berät-

tas äga en hnndftujf af
rent guld imeUan fina
falband. Vogels min. 1

Tranjylvanien fkall fin-
nas Guldhranderts

, men

jag har ännu ej fedt nå-

gon dylik.
g) Wood, en ängelfk

metallurgus hcmbrakte

forfi ifrdn Jamai-
ca et ringa förråd här-

of, /oni berättad 11 Va-

rå ifrån Carthågenå. Be
•

vifles vara en egen ädel

metall 77/2. Se afb, der-

om af Hrr. SchefFer, V.
Ac. H. i*jj2} Lewis

Phil. tr. 77/4; Walle-

riuSj F. Ac. H. 1761 >

f Ai. 1 hlanning med

en del andra metaller

jmelter det lätt
,

men ej
1 enfamt, utanför brånfpe•

fel, hvilket fenare Hrr
,

lacquer oréßaumc*/»
täckte ifjg.
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ker h). Kungsberg i Norrige år bland Eu-

ropeifka rikaft, 1666 fants der en klump af

560 marker. Det måfta denna grufva gifvit
om året var 1768? nemligent oratrent 38096

lodig marker, och tilfammans ifrån 1728 til

1768 har der vunnits öfver 1150000 m. Silfver

finnes i följe med åtfkilliga metaller, famt i

quarts, kis, kalk, blende och underftundom

hornberg. Det gedigna holler merendels litet

guld och år fållan aideles fritt från arfenik; fö-

refaller annars i klumpar, gryn, grenar, hin-

nor, hår, owtaedrifk och dendritifk form. Un-

der fiftnåmda utfeende fås det i lynnerhet vid

Kungsberg och Potofi, fittande lom fmå fina

granquiftar inuti hårda kifeln af Americanfka

handftenarne. Uploft i fvafvel
ger detglaferts

med cubifkeller alunfigur 5 kommer arfenik hcär-

til blir det Rothgiilden, den vackrafte malm

fom gifves,ofta rubin rod, klar, 6-fidig prif-
matifk med låg fpets, hopfatt af 6 trianglar eller

grhomber; Hornfilfver beftår af filfver med

kok-faltsfyra, i grågula hinnor eller halfklara

cuber,och årganfka fålfynt; med koppar, jarn,
antimonium,m. m. finnes ock filfver förbun-

dit, men aldrig få ymnigt, fom i föregående.——
o j o * o

Qyiekfilfret finnes under löpande form

I lerfkifer vid Idria uti Friaul och på några
andra ftållen. Mineraliferadt til Cinnober träf-

fas det underftundom i ordenteiiga gångar.
Vid Almada i Spanien år gångarten kalkartig.
Denna befynnerliga metall fordrar få litet vär-

h)Hr. Ulloa
3 Voy. de V Am. Tom.l.f.
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ma til fm ftneltning, at luftkretfen nåfian aldrig
berötvas denfamroa, detfkall doek fomligfiå-
des 5 Siberien mot flutet af 1772 varit få kallt,

at det aldeles ffelnatifria luften, omtrent vid

80 gr. under o, hvilket förut förfl: 1760, och

då genom koldförökt ined kon(f, kunnat år-

hollas. Stelnadt år det fmidigt vid pafs fora

ten, borer derfore til de få kallade hela,och

efter defs kalker merendels utan tilfats kunna

återfå metallifkt lynne, går den når til de åd-

ia metallerna. Högröda klara cinnober cry-

llaller träffas ibland» dels cubifke, dels med

3 kantig prisma och 3-fidig afhuggen pyra-
mid pä hvar ånda: underffundora felas prif»
ma aldeles i).

Bly-malm finnes uti orcienteliga gängar,
underffundom i hålleflinta, eller ock i kalk.

Blyglans år oftaft fraktad med mer eller min-

dre filfver, Bly år ej ånnu med fåkerhet fun-

nit gediget, ty hvad fora derfore utgifves
mifstånkes med fkål at vara utfmålt och tii-

fålligt vis kringfört från Mi-

neraliferadt med fvafvel år det gemenligen
tärnigt och ibland offaédrifkt. Saramanfät»

ningen af gröna, hvira och röda malmer år

i\Vid Idria fäsz-3000
Centn. om aret. Spanfka
och Americanfka quick-

Jilfver grufvorne äro

längt rikare. 1 Ziveyhrnc-
ken år ofta gängarten
qmrts:äfvenannorfiådes. .

k) Hvad fom Volck-

mann fårfäkr ar finnas
vid Schönewalde och Mo-

filhoUer Lehmann, fom
pä finllet underfokt det

,

for ut/melt, Se Abb, von

Flötsgeh .
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ej ånnu red vifshet afgjord /); de förffnåm«

da förefalla prifmatifka 6-fidiga, afhuggna el-

ler med 6-fidig fpets; andra flaget fås ock

prifmatifkt med 4 til 6 fidor och låga fpetfarj
det tredje år fpatigt, längtärnigt och veterli-

gen endafl funnit på et flålle i Siberien 7n).

Koppar följer gårna horn-och fkimmerar»

ter. År gemenligen rikaft, men ofta fpridd och

Iparfamt i kalk n ). Quartfen tyckes förådla ho-

nom. Skiferhyfer ock ibland koppar. Han fin-

nes gedigen, antingen anflugen, tåt eller gry-

nig. I kalkform år den blå, grön eller rödbrun i

den fifta hopvuxen kallas med råtta koppaiglas.
Medfvafvel allenaupkommer grå malm, men

då litet jårn tillika uplofes fås Fahlkupfererts
och få kallad koppar lazur, famt med mera jårn

gul kis afflere förändringar, fomibland tråffas

anfkutert i aflånga gfidige cryftaller vid Vafs*

wik på Dal och få andra ffällen. Ibland tråffas

rodaktige alunformige cryftaller *
fom om de

I) Hr• Sage påflår
hlyei i dem vara jvre?it
sned faItfyra, hvilket

dock Hr. Laborie ne-

kor. Henckel trodde dem

vara arfenicalifka
,

men

Cronffedt holler demjfr
hara hopvuxen hykalk.

7H )Bergsß. Lehmann

Lar uptåckt och hefkrif
vit den i et hreftilQref-
ve Buffbn rj66.

72) At Aock koppar kan

tvifvas uti kalk finnes vid

Thwmhergfivdräpt gång-
artenär ka tk och icke defi
mindre gängen heftån-
dig hade på djup och i

fe/t, Håkansho och Mårs-

hytte koppargrufvnr har

Hr. Baron

råttat mig likaledes haf~
va kalk til gångart.



voro malleable fkulle anfes for gedigen kop-
par. De blå prifmatifke cryftaller med rhom-

bodalilka fidor likna dem, fom genom konft

med uplofning i flycktigt alkali kunna århol-

las, defle fenare hafva dock en föränderliga-
re farg, ty de fläppa fnart alkali och blifVa

grona. Mon få kallade Atlas-ertzer upkom-
raa på dylikt fått?

Järn finnes under åtfkilligt lynne, uti

Otrolig myckenhet på jordklotet, och tyckes
nåftan éfver alt i flennket vara fåfom ct for-

bindnings medel tilftådes, ja det ingår afveti

uti de andra naturens riken. Defs malm fin-

nes 1 faft berg: hopgyttrad uti fjo-och myr-
malmer: uti gångar; ibland anfkuten i otta-

mång-fidiga eller kiftformiga drufér, famt for

öfngt på mångfaldiga fått inblandad uti alle-

handa åmnen 0). Gediget fkal vara funnit

vid Steinbach i Sachfen/;), och annorflådes

q). Vid floden Sanaga i Africa berättas Mo-

o) Dir. Rinman

upråknar et anjenligt an-

tal flen och jord.arter
,

Jom hålla jårn; fe V.

Ac. H. q54.

p) Hr. Marggraf å-

ger en bår tagen hand•

beftående af jårn-
tråar, hvars millanrum

fyllas af brunngranater
,

Jom dels aro genomfkinli-
ge y

dels icke. Tråarna

låta hamrafig, 'men fked-

vatten råder ef pä dem
.

sle Hr. J.F, Stoy, Hamh.

M. Fil f 441,

q) Pr. Grauel i Stras-

bur g , fkall ock hafva
funnit gediget jdrn i

Jorm af har
,

men man

vet ej defi befkaffenhet.
Hamh. M. Vill f 47/.
Uti Freybergfka Colle

«

gii famlingfkall vara en
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rerne förfärdiga karl och kitlar af gediget
jårn rj. Järn tyckes vara af den befkaffen-

bet, at det kan aga metallifkt utfeende och

dock hafva en ganfka olika mängd phlogU
fton. i kalkform dragés det ej af rnagneten,

men bringas fnart derhån, ofta genom blott

upgloggning, ty det tager och flåpper det

bränbara ganfka lått. Vil man nu anfe den

malm lom af rnagneten dragés, för gediget
jårn, få finnes det vifierligen i flor mängd,
men om hårmed menas lådant, fom liknar

flångjårn, famr låter hamra fig och uplöfes
af fkedvatten, få torde få haodftenar hälla prof-
vet, om icke de, fom nyligen funnits i Sibe-

rien. Annars träffas järn ymnigt i kalk*form

både i pulver och mindre ftyckcn uti myr-

och fjomalmer, famt hopvuxet med metal-

iifk, röd, gnl eller Tvärt fårg uti blodflens-

malmer, hvilka oftafl hafva utvårtes anfeen-

de af droppften, men inuti åro. ifrån axeln

ftrålige. Kommer litet fvafvel til få antingen
blifva de magneter eller åtminftone dragas
deraf. Cubifka cryflaller af jårnkalk finnas

flerflådes, alunformige dragas gemenligen
af rnagneten och åro i Fahlun öfverklådde

med talkhinnor. Jårn mattat med fvafvel

ger kis ofta til forna teträedifk, cubifk, ofla-

edrife, dodecäedrifk eller orediga inuti flråli-

ga klimpar. Det år ej olikt, .at defie med

tiden kunna förlora fvaflet och låmna jär-

gedigen järnklump omI
några markerj

r) g2Jlg. Reif, havdu.
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net calcinerat. Jag äger fådana, fora fynas haf-

va hunnit olika i denna förändring, och åro

Blodftenar förraodeligen på detta lått dana-

de. Med kalk ingår järn i flahllfein.
m

Ten finnes ej almånt i Europa, men i

Bohtnen, Sachfen, Schlefien, Spanien, Äng-
land och fa andra orter åro deraf vakra ne-

derlag. Cocnwall fkall enfamt om året läm-

na 12000 fkeppund blockten. Malmen före-

faller nåpligen i ordenteliga gångar, utan i

druramer, ifock‘Och feifenvårk, med kifelar-

tade ämnen, åfven i fiötfer. Gediget ten år

ganfka fållfynt, dock funnit i Cornwall, fora

gryn i en Jos ften, beftående af £ tums zwit-

terikorpa med kårna af drufig quarts och hvit

arfenik s), Arfeniken tyckes intyga, at defsa

gryn ej tilkommit genom fmekning. Oftaft

förefaller den i fvarta eller bruna otydeliga
cryftaller, Zinngraupen eller zwitter kallader),
och underflundom i alunformiga hvita.

Vismut finnes enfam ej annorlunda åa

fiåcktals, men mäftadels följer den Coboltea

åt, ehuru fjelfva metallerne ej blandas i fmelt-

ning. Gedigen träffas den ofta både anflugen
och tåt. Annars förefaller den mineraliferad

med fvafvel, eller med fvafvel och järn tillika.

Nickel råkas likaledes i Cobolt - brott,

s) Pbil. Tr. 276 6.

t ) Hr. de RoméDe-

lille bar i fin vakra Cri-

ftallograpbie tab, 4. f. 12,

apitat en af de tyddi-
gafte. Hr, Sage
«r zmnoraupen innsbol-.

kr falifyra,
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antingen i kalk form eller med jårn,cobole
?

•rfenik och fvafvel förbunden u).

Arfenik gör underftundom hufvud-

åmnet i egna gångar, och år nåfian åfver alt

annars i följe med andra metaller. Han fin-

nes gedigen under namn af Fligenfiejn; blam

dad med fvafvel uti Auripigment och gedi-

gen Raufchgelb; med Tenn-kalk i Zinngrau-

pen; med fvafvel och filfver i Rotgulden j
med blykalk i blyfpat; med Cobolt - kalk i

Bluthe; mineraliferad, med Svafvel och jårn,

i Gift-kis; med blotta jårnet i Misfpickel,
o, fv, Skapnaden år ftrålig i den hvita kal-

ken
,

fom dock år ganlka rar; cubifk i kis;
pr fmatifk ö fidig med 2 fidiga fpitfar beftå-,

ende af 5 kantige plana i Raufchgelb.
gedigna år Ikaiig eller fjållig.

Cobolt ftryker uti fmala gångar i Sves

rige, Tom ån opna fig, ån hoptrångas, och

i anledning hlraf biifvit kallade radbands-gån-

gar. Annorftädes förefaller han måktigare.
Finnes ej gedigen; dels kalk förftenad ger co-

boltmalm: år funnen förenad med fyafvel och

jårn allena, i Baftnås grufvan vid Riddarhyt-

tan,rrjen merendels holler den arfenik tillika.

Vid Tunaberg finnes fpnare flaget anfkutit

ibland kopparmalmen med cubilk Ikapnad,

hvars alla plana åro emot nåfta fidor alkanta-

de och råflade fä, at direclionerne åro in-

bördes lodråtte på dem, lom ligga bredvid

hvarandra: härigenom upkomma iS fidor.

u) Z/>-.Cronftedt,F» Ac. B, 17ji och 17



Zink * malm finnes i gångar, hvilka

fielt och hållit deraf upfyllas, når arten Sr

Gallmeja, då ock ofta olyglans år i följe.

PJende träffas näpligen utom denna följefla-

garc, dock händer det vid Dannemora. Den

ff|n China kommande Tutanego år en vär-

Itelig Gallmeje - kung. Om denna fmidigafte
halfmetall finnes gedigen år ej ännu afgjordt

Med järn ochfvafvel finnes den minera-

liferad både i metallifk och kalkform.

Spits - glas faller fläck - tals och drurn-

vis, ofta utj bly-glans - och blod-ftens-gän-
gar. År funnen gedigen uti Carls - ort i Sa-

la grufva y), Mäft förefaller den minerali-

ferad med fvafvel, men åfven i förening
jped arfenik och andra metaller.

Vi hafva hittils betraktat metallerna måft

fåfom enftakade, men de förefalla merendels

flera i fällfkap, Hornartige berg åro i fynner-
het malmforande, underftundom åfven berg af

|talk, fldfver, fåltfpat, Jaspisarter, fkifrjg fand-

ften och granit J Gips förer ock kopparmalm,
gobolt, blyglans, m. m. men det årfällfynt %).

När gångar hyfa malmer kallas de a£

Bergsmän fyndige, annars få de namn af to-

ipa, ehuru de med andra ämnen kunna va-

ra upfyllda. Underftundom år gången fylld

x) Hr. de Bomare

påflår jig bafvu funnit

gedigen zink i grå böjli-
ga trädar vid Goslar.

y) Hr.Bergsß.Swab,
V- H. 1348. f,

z)Lehmann vonFlåtz-

geb. Bruckman talar

ock om Jilfver funnit i

Alabafter uti Norrige och

Henckel om ten träffat
i Selenit.
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raed fatnma åmne,fom berget beflår af. Vid

Geddeholm i Södermaniand och Blyhållarna
finnes ea grof röd fåltfpats - råda, uti hyilken

ftryker en blekare gång af (amma flag, fora

förer fpridd blyglans raed violet flufsfpat a).
Uti råranor och håligheter anfkjuta mång-

faldiga cryftaller, hvilka efcer fin glans, fårg
eller hårdhet vunnit olika varde. Uti Jemt-
land och OfFerdais focken år hållearten en

fkifrig hård tålj-ften, livar uti fpela åtfkilliga
drumraer af fet hvit quarts, af hvilka de (tor-

re, { kanfke under krympningen), bekommit

flera få kallade drake-eller drufe-hål, med

anfl<utna quarts - cryftaller af båfta (lag. Be-

fynnerligit år, at de funnits afbrutne och hårdt

inpackade uti gulaktigt ler, hvilket uttricårker

någon våldfam rubbning, fora åfven beftyt-
kes af cryftaller med afnötta kanter, hvilka

vid Ijo-ftranderna i nejden blifvit fundne b).

Bergcryftaller åro i allmänhet prifmatilke, med

6 aflånga rätvinkliga fidor och 6 fidiga pyra-

mider på en eller bagge åndarne, i anfeende

til omftåndigheterne vid anlkjutningen åro

dock mångfaldiga (torre eller mindre afvikel-

fer från denna hufvudfkapnad. De fom med

ena åndan varit faftvuxne åro endaft klaree-

raot den ofre, och merendels emot den an-

dra dunkla, farm
nog lika gammal is: de ä-

ter, fom anfkutit utan fåfte, åro altigenom
klare och forfedde med (pitfar på bågge ån»

a) Hr. Rinman. h) Hr, Cronftedt, V,

Ac. Il q(>3» f zSo �
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dar. Underflundom innefluta de fkörlftrålar,

berglin, fpitsglas, gHmmer, ja man fkall fin-

na dem, fom vifa inneflutit vatten, fädana

har jag dock hittils icke fedt. Fårgen år ej ai-

tid enahanda, utan ibland vioiet ( amethifl),
brungul (hyacinth), gul (Bohmifk topas),

rokig (roktopas), blåaktig (vattenfaphir), (jo-

grön (öåkta beryll), men ganfka fållan röd

eller grön. Underffundom åro de aldeles o-

genomfkinlige, och ibland fundne af mer ån

goo fkålpunds vigt. Diamant-brotten iGol-

conda befkrifvas uti dylik belägenhet. De

ådlafte cryftallerne finnas hår uti klyfter och

drufehål, åfven inpackade uti lera c). Det

år (kada, at man ej åger tilråklig kunfkap om

ådla flenars naturliga belägenhet ?
och egen

Ikapnad. Diamanten förefaller alunformig,
då han år rå, men föregifves åfven ibland

vara cubifk, med eller utan afhuggna hörn;
6 fidig prismatiik med g-fidig låg fpits på
hvar ånda d), ja den Braftlifka och Malacci-

Ika år rundaktig med flera fidor. Til fårgen
finnas de ej allenaft vattenklara, utan gula,
röda, bruna, gröna, blå och fvarta af alle-

handa föråndringar. Deras fammanfåttning år

finfpatig, hvadan de ock låta klyfva fig iVifs
led, hvilket ftenflipare mårte veta, om de

Ikola kunna gifva honom all den glans, fom

han kan emottaga. Detta, ibland aik bekan-

ta, härdafte åmne, år dock i flrång eld fiyck-

c) Tarvernier,
des Indes

}
liv. 11,

d) Hr. Quift F,Ac.
H. i-j6B.



tigt och få rfvinner efter hand aldeles<?). Man

vet, at åmnen af fpatig fammanfättning i eld

Ipraka fonder, men om detta år i närvaran-

de håndelfe orfaken, made den vårka låog-
famt och e ndafl i ytan i kraft af fin flora fin-

het. Vid Hatet af fiflforflutna ipo-tal räk-

e ) Kejfar Frans I

lämnade til fnyjbk adla

flen ar for mer äuöoooJi.
Detta har iipmuntrat an-

dra,at underftbdja de[Ja

dyra experimenter, få at

man redan uptäckt för-

underliga egenfkaper. Di-

amanter lagde i diglar
och bollne 24 timmar i

Jlrängafte eld, blefvofårft
matte, fedan bladige och

förfvunno omfider alde-

les: de efterjågos hvar

annan timma. StorHer-

tigen i Florens lät göra

flika förjok medTfchirn-

haufens bränglas: efter
x minut lief en diamant

om 20 karat dunkel och

hvit; efter ;m. märk-

tes blåfor på ytan, hvar-

efter den fprakade jbn-
der i oändeligen fint floft\

ingen fmeltning fkedde
med tiljats af afka y

ki-

fel, fyafvel, metallerna
ej en gång med lut[alt.

iq6j började Dr. d’Ar-

cet i Paris at utfåtta
diamanter for Jiark eld

och fant dem fhr[vinna

hade i 6pna och Jlutna
kärl. Fbrfoken åro Jedan

af andra och på flere
,

flällen omgjorde. När di-

amanter holias i eld,[ont

gbr guld vål qvickt, blif-
va de fnart fullt \ hvit i?

glbggade och bor ja Jedan
utan teken af fmeltning
minfkas, dock ej par al-

leIt med ytan, utan o-

redigt. 4- y grans vigt

forfvinner på et par tim-

mar; det Jom ligger qvar

äger diamantens hårdhet

och egenfkaper. Boyle
talar om diamanter,Jom
kunde innom kort tid

bringas at gifva [karpa
ängor,
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hades 20 diamantgrufvor i Golconda och if

iVifapur, men defieårofedermera måft ofver-

gifne. Nu för tiden åro de Partea,lilka (vid

roten af Gatifka bergen, något öfver 20 mil

från Golconda och nåftan 10 vå/teif om Ma-

zulipatan, der Kifiera faller in i Krichna) måft

acktade/j. Floden Guel i Bengairi och Syc*
cadang på Borneo fkola ock fora diamanter.

I Bralilien, vid lilla floden Milboverde (ej
långt från Villa nova do Principe i iandfkapet
Serro do-Frio) vinnas nu de måfta Ameri-

canfka g). De, fom finnas i jord, åro om*

gifne med en Ikorpa til färg och hårdhet lik

fpat> famt inpackade i fand eller lera* meii

fom man ej kan veta råtta godheten innari

fhorpan aftagits, fä komma de fållan med den

til Europa. Den florfta diamant nian vet af

år från Brafilien och våger omtrent 23 lod h),

f ) Se Hr. Danvilles

Eclair, fur la carte d

P Indc
, 7777 i 4:0.

g ) Diamanter åro

fundiie i Brafilien vid

floden jlaneiro , lofa i

fand, fom kijlar. Fzd ef-
ter[bkan de i närliggande
berg marktes flora cry-
flall - ådror

, hvarifrån J
vatten nedfkolji dem. At(
då förekonwia vanpris 1
iiplåt regeringen denna

handel til etjallfkap, med

alla andras uteflutandé
,

och låt flytta en häl Jiad
til fmygbandels förekom-

mande. Se An fom llefa.

b) Storfla diamanter

man vet af äro följan-
de: Konungens i Portu-

gal af 16So karat
,

från

Brafilien; St. Mogols s

(fom innanJlipningenvdg •

.de 793 fk. s funnen 7

1 dagsleder ifrän Golcon-

! da ; Jhpad fom Rofenften

jags den af Tavernier*
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Rubiner finnas maft 8-fidiga, röda, hvi-

ta och arnethiflfårgade: de Brafllifka äro 16-

fare, blekrode, pnsmatifke med 6 eller flera

fidor, och
3 eller flera fidor på fpetfarnai

Hårdheten år. mindre, ån hos diamanter, men

i det hållet flå de båtre emot eld och kun-

na icke en gäng for branfpegel förflyktigas i).
De bekantafte Rubingrufvor åro i Pegu i ber-

get Caoelang, 12 dagsrefor från hufvudha-

den Siräang. På Ceylon föra floderne inifrån

landet vackra Rubiner, men rundade.

Saphirer finnas af parallelipipedifk (kap-

och väger 2-k., den-

na har en liten fiagring
inunder ; Ryfka Kejfiarin •
nans , fom köptes 7772,

af en Grek frän Ispahan
Greg.. Saffbz, 26k.,
denna fikall vara jrdn
gamla grufvan Lahorat;

StorHertigens i Toficana,
*39\ är ganfika ren

,

men drager i c itrongult;

denfomßegenten iFrank-

rike khpte af Ångels-
man Pitt, är ganfkafull-
komlig , Jlipad i fkant,

fom bnllant, och väger

I2ft\ k.’, Sancy , fom fit-
ter i franfika Kronan, är

ypperlig, Jlipad fom dub-

bel rojenften i Jorm af

aflängt hänge ,
men vä-

ger endaft jjk. Denförfil*
nämda Rortugififka är

värderad til 419000090
ducater. 1 Karat dr vid

pajs 4 aff.

j i) I digel fintias Ru-

! Inner efter 24 timmars

eld naftan ofårändrade.

For hränfpegel fmelta de

omfider til feg maffia, fom

tager emot intryck ,
men

förlora foga aj tyngden,

och heholla äjven tilflor
del färgen. Carhunculns

hos Plinius torde varit

hithörande
,

ehuru Hill

forer den til Saphir, i

noterna (5/wrTheophra*
(ti hok om ftenar,
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nad, åfven prifmatifke öfidige med dylik fpets.
Af fenare figuren har jag lemnat 2 til K.

Academiens i Upfaia mineral-famling, den e-

na mörkblå ytterft på fpetfen, men annars o-

fårgad, den andra år i fpetfen gulaktig och

nedanfore blå, famt något oformlig, men

ej otydelig k ). De åro måfl: blå, men ock-

få hvita, gröna, amethiflfärgade, gula, ibland

opaliferande mörkblå i reflexion och ljusgrå-
ne eller gulröde i refraftjon. Ifrån Brafilien

fås underftundom Saphirer af fpatig famman-

fåtning. De måfl: värderade komma frän

Pegu och finnas gårna ihop med Rubiner:

fmeita ej i Porceilaines ugn, men förlora får-

gen ,
förflyktigas ej eller af den eld, fom rå-

der på diamanten.

Topas träffas ån gfidig med 2 afhugna
fpetfar /); ån prifroatifk 4fidig med dylik fpets
på en eller bägge ändar, hvilket är hufvud-

Ikapnaden på 3en Brafilifka; ån prifmatifk
med 8 olika fidor, famt 6fidiga afhuggna fpet-
far, fom den Tyfka vid Schneckenftein. Får-

gen år gul, brun, hvit, röd, grön, o. T v.

Hit bor ock råknas hyacinth, fom år prifraa-
tifk med 4 fexkantiga fidor, och 4 rhomber

k) Som hårdheten är

ratta fkiljemdrket oj äd-

la ftenar
,

få har jagfor-

fåkrat mig om deffa 2

fophirers ort dymedelfi,
nt de gjorde ftarka ri~

por pä topas ,
hvilket in-

Igen hergcryflnll formar.

/) Topas kallades hos

\de gamla för Chryjoli-
thus, och tvärtom

.

Henc-

kel har anmärkt at den

Saxifka ärfkifrig.
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I hvar fpets, merendels gulbrun: den finneS

i Polen, Bohmen, Slefien, och annorfiådes

m ). Likaledes Chryfolithj prifrnadtk med 4

fexkantiga och 2 fyrkantiga fidor, (åmt hvar

fpets hopfatt af 2 fexkanter och 2 fyrkan-
ter. Topafer förlora fårgert i eld /;).

Smaragden råknas årven til de ådla fié-

nar. Defs fkåpnad år ofta prifmatifk 6(idig*
utan fpets: jag har ock fedt fet prifma med

i 2 fidor, men en anda faftvuxen i quartsoch
den andra af bruten, få at ingen reda kunde fås

om fpetfen o). Fårgen år grön. Smaragd
fmelteni ftark eldochhvitnar, årholls fordorrl

ifrån öfre iEgypten p), hväråft fert bergfiråc-
ka ej långt från Afna ånnu kallas Smaragd

grufvä. Från dalen vid Tomana, imellan ber-

gen i Grenada och Popayan, föres en mångd
til Carthagena, De tås ibland af anfeniig
ftorlek

,
men fällan af fullkomlig klarhet, öch

merendels uti quarts q).

m) Hr- Hill har le-

vifl, at de gamlas Lyn •

curius dr det vi kalle Hya-

cinth i deras Hyacint b

var violei.

n) Den Brafilifkafom
år gulaktighlir ,

då den

inpackas i a[ka och up~

gloggas, råtfhvilket guld-

fmeden Dumelle för K.

Fr. Vet. Academien up-

gifvit. Mången tror, ut

alla Brafilifka Ruhiner

jålundn tilvårkai.

o) Flere förändringar

af figuren kunna fes hoj

Hr. De Romé Delifle,

p) Plinius H. M

XXXVII t j.

p] I Genua åger Doni-

kyrkan ei 6kantigt, groni

och genomfanligt karl

(il Sacro catino ), fom år

1n § tum i diameter $
6



De måft vårderade Sdia ftenar komma

-från Afien, och efterhand har Ikilnaden i-

mellan Öfterlåndlka och Wefteriåndlka blifvit

inera en utmåtkning af godhet, ån af födel-

leorten.

Så kallade halfådle ftenar åro ej annat

ån fina och vackra flintor, fåfom Calcedon,

Opal, Carneol, Onyx, m. fl, r), hvilka dels

tum högt ocb 3 lin. tjockt.
Det är af et dyeke och

utgifvit for Smaragd ,

bvadan det bollit s i flor-

(ia värde. Denna hel-

gedom fkali ar 1101,
vid

Cefareas ärbfring i He

liga landet
,

emot en flor

Jumma pänningar tilfal-
Ht Genueferne. 1319 fick
ock Republiken derpä lå-

na 1200 marker gvjd. Det

hänger pfr prädens bröft,
da det vifas, ocb färin-

gen komma dervid med

något äggiärn
,

men o-

lyckligt vis bade Hr.De

la Condamine qp] til-

fälle, at nogare
betrack-

ta det emot en lampa ,

det fants bafva en mörk-

grön färg ,
utan ringa-

de teken af fjädrar
,

å-

dror eller Jkuggor , men

vijade i ftället fmi af-
Ifrnga och runda bläfor,

et fa obe ha
geligt , (om

tilforliteligt vedermäle
,

at denna Smaragd ej an-

nat är
,

än et grönt alas.

r) Deflfe balfådle (le-

nar voro fordom i (iort

värde. Opalen 'märkvär-

dig for fin egenfkap
,

at

vif* annan färg , fedd
medeld reflekterade [irfr-
iar

>
än dä den fes me-

delfi refringerade, var

jfr acktad
,

at Romerfka
Rådsherren Nonius

3 jom

ägde en ,
värderad til

20000 jeftertier
,

heldre

gick i landsflycktighet ,

än han ville lamna den

åt Antonius. Se Plinii

H. N. XXXVII: 6. Ro-

mer[ha Kejfaren äger nu

en af 3 \ karats vigt,

241Om Jord-hvarfven.



åro gångåtnnen, dels finnas derifrån afflitne,
dels "tyckes vara i löfa flenar alftrade, tydå

fomär bläaktig i reflexion,

men gulröd med blå kant

i rejraSlion. Den
,

fom
Dr. Haflelqvi W. omtalar

var af haffelnåts florlek,

oliv-färgad i reflexion
och rubinröd i rcfraßion ,

famt funnen i Alex an-

årias ruiner. Onyx bru-

kades fordom til defko-

na ålderdoms quarlefvor,
fom med rätta kallas an-

tiker och näpligen nu för
tiden kunna eftergöras.
Carneol brukas ännu til

utfiickningnr ,

och afCa-

cholong [varfvas i Kal-

muckiet defnyggafte frnå
kärl. Härdhet

, glans,
politut ocbfårg gifva al-

la deffa kiflar et fynner-
ligen vackert utfeende.
Hit lärer ock bhra fö-

ras det jå kallade Verl-

denes oga, ifall det är

ften och ej någon art

ben. Dcfl befynnerlighet
är) at vara ogenomfkin-
lig }

fä länge den är väl

torr
,

men at efter hand

klarna i vatten och än-

teligen blifva helt
ge•

nomfkinlig. De äroganfka
fällfynte. Fre afärts flor-

lek och färgfinnas i Brit-

tijka mujeum ,

komne från
lofcana. Den florfta ko-

dar 300 pund ti. och de 2

tninfta 200. Konungen t

Frankrike bar budit 6000

livrés for endera. Då de

är0 klari hajva de röd-

gul hemliens färg. Alla

hka tyngden,
ifrän

T
- til

i. De låta fkärafigmeä
knif, men rifva likväl

glas. Spir itus vini vär-

kar trögare än vattenpå
dem. Se K. H, H. i~pc.
Hr T) vandeWynperfle
i Groningen bar en gron
med hvita flackar. I

Hamburg[kall finnas en
,

fom förfl vijär luftbiäfor,
innan den klarnar. Man

vet at rif vit glas är 0-

paSi
,

men blir åter
ge-

! nomfkinligt ,
dä vatten

påflås, hvilket kommer

deraf. at Ijufet ietojämnt
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dfe inuti betracktas, åro deras hvarfoch ådror

parellele med ytan j
hvilken ock ofta vifac

faflfittande fanakorn, famt gropar och knag-
ligheter, juft fådana, fom et fegt Imne låtte-

ligen kunnat årholla. Den gemena flintan

finnes i kritberg, antingen kortelvis eller lig-
gande hel tätt i vågrattå och tunna hvarf s).
Allelfådes, bvaråft kiflarne inuti fig fådt

op-

ning, der finnas bergcryfialler anfkutne. Sjelf-

va quärtfen tyckes ej annat vara, ån ert få

ymnig cryftallifation, at maflån yflat fig til-

fammans hel och hollen, I Nafa fjåll finnes-

en quartsftock af några 100 alnars bredd och

flere 100 famnars långd.
Utom de anförda finnas i gångar, drurn-

mer och drufehol mångfaldiga andra åmneri

anfkutne, fom grynig och fpatig kalk, flufs-

fpat, gips, berglin, glimmer, feltfpat, zeo-

ilith, brunffen, m. m. Granater, och åfven

ilkörl, finnas ofta inneflutne mitt uti andra

låmnen. Jag åger af detta fenare fiaget fle-

ra hvaråfl: hårda quärtfen orngif-
iver pä alla fidor enftakada fvarta prilmätifka

cryftaller, med 6 parallelogrammer och hvac

fpets hopfatt af 3 rhomber, Når cryflallen
utfaller år i quärtfen en fullkomlig form
iderefter, Defla har jag redan 1765 funnitge-
nom vårmä allena blifvä något eleftrifka t)*

medium fores ijrdn fin
våg, och at vatten gör

dhopa med glas et jam
nnre

,
ån lara luft der-

'ineä-.

s) Hr. Kalm, A.R.

i; Abilgaärd om Ste-

vens klint.

t) Fi Ac. H

>34'

243Om Jord-hvarfvem



Om Jord-hvarfven244

ehuru ej til den grad, fom defs närmafle

flåkting Turmalin, hvilken hittils ifynnerhet
funnits på Ceylon af gulbrun och mork fårg,
men i Brafilien gron, blå eller annorlunda

färgad, farat anfkuten jult i fkorlform. De-

ras ele&rifka poler åro en vid hvar ånda af

cryftallen, famt til fin natur ftridige, och år

for ofrigt märkligt, at tunnafte fkifva efter

tvåran år aldeles ogenomfkinlig, då de i alla

andra direäioner åro klare u).
I allmänhet befinnas gångar rått ofta hy-

fa famma åmnen, fom hållearten, ehuru mer-

endels finare eller I annan proportion.

49. Gångar anfes fom paralielipipeder,
hvars tvä dimenfioner åro nåftan oåndelige
emot den tredje: ftrykning kallas defs fort-

gång i felt eller horizontela dimenfion j ful-
lande eller ftupning defs emot ftrykningen
lodråtta utflräckning, och mdgtighet fåc dels

tjocklek heta, hvilken måtes af en mot fal*

landet upreft lodråtta. Mägtigheten år olika ej

allenaft uti lårlkilta, utanåfven innoraenoch

famma, alt fom våggarnaåro flålde emothvar-

andra. Ofta ftiger den til flera famnar. Helt

tunna och obeflåndiga kallas Drummer, i fyn-
nerhet om någon ftorre hufvudgång finnes i nej-

den. Malm-ftrekan råttar fig dock icke efter

räranans bredd, utan defs opning och förtryck-

ning följer egna lagar. Ibland åro våggarna

parallele, ibland gå de från hvarandra på

djupet, ofta kila de fig ut i dagen eller fkil-

u) V, Ac. H, qSt),
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jas åt mer och mer upföre. Aro våggar-
ne lodråtte, få fkiljas de efter våderftrecket,
men om de luta kallas den öfre tak eller ber-

gets hångande, och den undre defs liggande:
år botten nåftan vågråt, få får den heta Sohla.

50. Ordningen af de åmnen, fom utgö-
ra en gångs fyllning, år flor fkiljagtighet un-

derkaftad. De fom fitta nårmall intil berget
eller Håliearten kallas af Bergsmån Salband

,

: eller flåppflcjölar, beflä ofta af ler- arter, berg-
lin, talk, lös fkimmer eller fpat. Aro inga
falband fåges malmen vara anvuxen : Jlappande
kallas den, fom på fidan ej år fåftad.

Såilan fyller malm hela rummet imellan

bagge falbanden, utan der förekomma andra

foljilagande åmnen, hvilka kunna nåmnas för

Gångften ,
och efter olika malmer åro fårfkil-

te. Sjelfva modren, uti hvilken metallen fit-

ter fållad, heter Gång-art. Några exempel

roåga til prof anföras. Vid öllra eller gam*

Ja Hällefors grufvor år håliearten hvit kalk*

(len : deruti ftupar en doholågig gång emot

N, förande öfverft blyglans i kalk, derunder

fvart hålleflinta och under(l järnmalm(hg.6)
x ), Uti Bårby malm-fålt (Åtvidabergs bergs-
dag och Greby focken i Öftergöthland) år kop*

iparmalmen millanbaddad med en aldeles malm-

ifri röd hålleflinta, fom hår utgör gångften:
Håliearten år i Bondegrufvorne rod granit;

x) Hr. Baron S. G
.

Herraelin har hehagat
iämna mig dd af denna

och dt/killiga anära an-

märkningar.
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men i Catharinrebergs koppargrufvor en glim-?
merblandad quartsråda. Ibland ftryka {kolar
tvårsofver hutvudgången och fora helt lår-

Ikilta ämnen. Uti Normarks jårnfelt och

Brattfors grufva vid Philipftad år hålle-arten

kalkften, Skolarne hafva hår lalband af telj-

ftens blandad järnmalm, hvarintil fitrer blå

filfverhaltig lera, och dernåft en grå lera.

Ibland gä åcfkilliga ämnen uti orrnlika

böjningar, dock alla fins-imellan parallelt. En

fä befynnerlig omftåndighet finnes uti flera

jårnroalmsgångar i Risberget vid Norberg,
befynnerligen märkes det uti Klockftrecket,

Malmen är en ljusgrå fkimrande blodften
,

forn hår flryker uti vågiga och irregnlera
hvarf, millanbäddad af Granatberg, grynig
eller glafig quarts, lamt fkörlberg, delsquarts-
och dels Ikimraer-blandadt, hvilka alla arters,

planer kroka fig på mångfaldigt vis, dock li-
ka och parallelt med malmen (fig. g.). Som-

ligftädes tyckes hela berget beftå at bäddar

parallela med gången. Vid Högbergs järn-

grufvor (Grythytte bergslag i Örebro lån)
drefs en ftoli in til Forlsgrufvan på 60 talet.

Då befants 27 famnar vara jord och flen, fe-

dan råkadesglimmerblandad teljften y famnar,
en tums mäktig teljften, los fingrynig kalk-

ften 1 famn, glimmerblandad quarts 3, los

fingrynig kalkften 4, hvit och gron hård

kalkften 2, och td Ilat kalkften blandad med

gron fkorl (fig. 7) y).

y) Hr. Hermelin.
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51. Gångarnas fallande år mer eller min-

dre afvikande från lodlinean, dhda til en un*

gefårlig parallel Hållning med horizonten.

Bergsmän komma ej öfvereils om gradtalet,
lom ed flrykning kan Iga, innan den bor

milla namn af flående, donlågig, m. m. At

efter' någon lika grund fäfta delta bemårkel-

fer, kunde de kallas flående, fom ej vika

ofver xo gr. från lodlinean, de fvåfvande,
fom ej gora ofver 10 gr:s vinkel med fyn-
kretfen, och de fom ligga hårimelian donlå-

gige. Ville man fkiija dem, fom hälla un-

gefärligen et medel imellan lodråttan och ho-

rizonten
,

det år, flupa omtrent 45 gr,, kun-

de fådane få namn af flake,

I afleende på flrykandet hafva gängar
mer forr, ån nu, blifvit delte i Mårgongån-
gar, fom flryka imellan SO-O, famtNW-W;

Aftongångar imellan W-SW lamt O-NO;
Middagsgängar imellan S-SO famtN-NW;
Midnattsgångar imellan N*NO famt S-SW,

Råmnors olikhet hårrörer ofta af åmnets

fkiljaktigbet. Uti engellka krirgroparne och

Tatternels llen-grufva åro fprickorna, antin-

gen vågråtte eller lodråtte z). Uti flolägri*
ga berg, i fynnerhet af kalk eller marmor

,

lamt uti flora bergkedjor Ikola de gemenli-
gen vara flående. Ånnu faftare hållearter for-

-1 åkras aga
mindre antal, dock vidare fprickora).

z) Pr. Kalm A. R.

1 om. 11. f. 7 o } lom. 1.

7- 259,

a) Hr. Buffon, a, (i,
Tom. I,
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Gångars planer ligga icke altid jåmt, u-

tan finnas ofta brutne, ja underdom påå ikil-

liga fått buktade, fåfom i fåltet vid Adel-

fors guldvärk ( fig. 9.) b), Sådane, fom hö-

ja fig tilbaka, plåga kallas Widerfinnige. Ge-

meniigen förändras fallandet oftare, ån ftry»
kandet. Ibland råkas flere, och förenas, el-

ler aflkåra hvarandra, utan rubbning. Un-

derftundom finnes en gång förflyttad, eller

kaftad utar fit naturliga läge ,

då det pröf-
var Bergsmans årfarenhet och kunfkap, at

återfinna den förlorada fortfåttningen. Hår-

vid åro de få kallade flåpningar ofta til rjånft.
Nar en klyft bb 10.) affkår gången ab,
hvars fortfåttning blifvit flyttad til ec, fin-

nes under ftundom gängens åmne a flåpa ef-

ter klyften ditåt flyttningen fkedt. På andra

klyftens vägg finnes äfven ifrån den förlora-

da delen en dylik flåpning h. Sådana vifa

fig mer eller mindre tydeligen vid Ådelfors

c ), och tyckas ådagalägga quartfens eller gång-
åmnets förfta mjukhet. Dylikt fkall äfven vi-

fa fig vid ftenkols floars rubbande.

Ufi de vid Severn i Ångland förut om-

talta backar märkes ganfka ögonfkenligen al-

la hvarfvens förfånkning på två flållen. Af-

fkårande kiyfterrCa åro har igenläkte med en

oordentelig blanning af alla denna hogdens
åmnen, famt gifva genom fin och

från det öfriga Ikiljande fårg, en utfikt af tvj

h )Ur. Ant.v. Swab, i
V, Ac, H, vffj.

c) Hr, And. Swab,

V. Ac. H. 17ji.
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flarka pelare d ). Sten-vallar och få kallade

befvlr, fom underftundom gä igenom ften-

kols bäddar, torde ofta äga lika bårkomfl

med de nåmda flod - lika klyfter.

Ibland fördelar lig en gång i flere gre-
mr, af hvilka hvardara omlider förlorar fig;
detta kallas at jordrumma fig. Ofta förftår-

kes en gång genom tilfallande drummer, hvil-

ket hos bergsmän heter jla buk.

Fallandet år, ej mindre, ån andra en

gångs dimenfioner föränderligt. Således åro

Jemtlåndlka koppargångarne förft ftupande
och ledan fvåfvande. Vid Riddarhyttan ftu-

pa en del gångar vågvis, ån ät N, ån åt S,

10-15 gr. Somligftådes löpa flere gångar
parallelt, fom vid Norberg, och vid Wå-

fter-filfberget uti Stollbergetj annorftädes fté-

ta de tillamman och formera malmftockar,
få torde det vara med 3 i Fahlun.

Der malm holler fig i gången kallas malm'

fall: hår menas egenteligen den, förhvilkens

Ikull brytes, ty annars utgöra fämre malmer

ibland gångart, fålom jårnmalm för koppar
fomligftäds vid Riddarhyttan, o. f. v. Tvår-

klyfter plåga gemenligeh antingen förädla el-

ler förtrycka malmen.

52. At båtre gifva begrep om berg och

rnalmfelt, Ikola nu några korteligen belkrif-

vas, då hvad förut lärlkilt blifvk betraktade

hår tiliamman kan öfverfes.

Guldvårket i Smoland år bdågit bland
flora rundaktiga berg, men fiefla anvilningar-

d) Afj. Wallerioi, A.H. tal. 5./. h
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ne åro kring en dal, fom flräcker fig.i N och

S, å hvars ofira fida Nya och Gamla kron-

grufvorne åro fundne i Öflandahults eller fe-

dermera få kallade Kronebergets våflra flut-

ning', Hållearten år en måfl flående horn-

ikifer, Tvärt, mörkbrun, röd eller grönak-

tig, ån mer eller mindre låttklyfd, ånvrefig,
ibland los Tom teljrten, men underflundom

hård och tjårf, ofta råmnad, i almånhet nog

trågfmek och lik den fkifer, fom utrikes år

guldforande. Gångarne beflå hufvudfakeiigen
af dunkel quarts, flrykande dels i O ochW,

dels, och fom tyckes förmonligare, i N och S,

fvångande Tig ofta i bukter (fig. 9). Fallan-

det går ibland til 30 gr. och mågtigheten
finnes olika ifrån 2 tum til 0 quarter, Guld

trafFas både gediget och mineraliferat, infprångt

l fjelfva hallearten
,

men förnemligafl j gån-

garne ,
der ådia Fallen hyfa dels (ynligt guld

i blad och taggar, dels och måfl uplöfl i kis,

ifrån omårkeliga fpor til 2 J lod på Centnern.

Gul kopparmalm, hogfl af 30 prcCents halt,

faller in i alla gångar, åfVen ibland litet gedi-

gen koppar, famt kopparkalk, blå eller grön,

men defsutom hvita kalkfpatsdrummer med

rod zeolith, grofgrynig kalkflen, grön eller

rodaktig hålleflinta, blyglans, låttfmelt gry-

nig jårnmalra om 40 proCent, ra, m, hvilka

obeflåndigare vifa Tig, och ibland åfven fö-

ra något fynligt guld. Ibland fordrummar fig
en gäng antingen i falt eller på djup, ibland af>

fkåres den tvårt och förflyttas (fig. 10), i-

bland kan den bsholla full måktighet och åfven
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Öka den, men åndock adla fallen magras, ia

aldeles förlora arbetsyårdighet, N. och G.

Jcrongrufvorne åro, emot hvad man i bör-

jan trodde, fundne bedåndige blde i falt och

på djup; öfver hufvud holla gångarne
,

för-

tryckta (fållen oråknade, 8 til xo lod guld
på cubik famnen, Adolph Fredrics grufva år

nu drifven til 70 famnars djup och befunnits

innehatva (amma gång, (om N. krongrufvan,
hvilken blifvit förtryckt och bögd; på ftor-

fta djupet kan nu ej arbetas utan i klart vå-

der, ty hvarken ljus eller fvafveltråd vil der

brinna. Nå(l jårn år knaptnågon metall almån-

mre på jordytan ån guld, men oftad bedåen-

de i nådan omårkeligafpor, fjelfva defyndiga-
fte guldmalms fålt holla (å fpridt gods, at öf«

ver hufvud deras tilgodogorning år foga lö-

nande. Det år (älllynt at finna gulddycken
(om gå til 2 lod e).

Vid Kungsbergs filfvervårk i Norrige
(kiljes Underberget ifrån en (förre hogd, fom

kallas Öfverberg. Håliearten bedår i bågge
at jåmngående bäddar, (om dryka i N och S,
men deras nådan dående hvarf åro från hvar-

andra (kilde genom en fingrynig hvit quarts.
balk med drimvis infprängd mörkbrun fin

glimmer, af inemot | mils tjocklek.. Band

e) i 7 '(T upvifleset ftyc
ke guld for Fr. F. Ac.

om 596 lod
, tilhhrigt

Corrigidor i Arica
,

Z)o»

Juan de Mur, or^/Ant,

Portocareros fnmling
fäg Feuiilé et

,
jout väg-

de 10)6 lod
,

fådti-
ne åro hbgft rare.



kallas hår de båddar, fom beflå af bergarter
utan fynnerlig mångd af jårn, men då den-

na metall infaller få de egenteligen namn af

Fallarter. I Underberget falla de 4-6 gr.,

men i Öfverberget 26-32 gr. emotO. Hvart

Band beftår i almånhet af famma åmne ånda

igenom, utom hvad drummer kunna infö-

ra: de oådla hyfa glimmer blandad med gra-

nater, kalk eller qnarts: de fom beftåafhvit-

grå fingniftrig quarts med fin mörk giim-
roer och litet kalk, eller röd kalkblandad hål-

lefiinta, råknas för båttre, men ådla få de he-

ta, fom föra hvit fingnifirig quarts, antingen
roed fin mörk glimmer och litet kalk blan-

dade
,

eller quartfen med glimmern hvarf-

tais baddade. Måktigheten år från 1 tum til

3 iackter: de gå ej altid rått fram utan krö-

ka fig ofta, och ftundom uttränga tvåctmil-

laniiggande. Falkrterne gå ofta på Öfverber-

get til 30 f. måktighet, men pä Underberget
ej öfver 16.

Tvårsofver defTa båddar ftryka gångar,
fom i Underberget falla måfl åtS, men i Of*

verberget mer åt N, hogft 40 gr. ifrån lod-

linien, ifrän f tum til 3 quarter mäktige.
.Alla diraenfionerne åro ej fållan förändrin-

gar underkaftadfe, Någre hufvudgångar gre-

na fig fomligflådes, men famla fig åter. Gång-
arten år kalk, ibland grynig och fjållig, dock

merendels (patig. Quarts tillika med hvita,
blå och violetta flufsarter infalla hår och der,

lamt ibland branderts med felenit och litet

Svafysikis, raåft anfkuten, litet

252 Om Jord-hvarfven;
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gul kopparmalm, farm hvitgul, gul, röd cch

fvartbrun blende åtfölja gångarterne. Måfta

godlet föm bår finnes år gediget, rothgiildea
ar fållfynt, men glaserts mera alman, bly-

glans träffas i otilråckelig mångd. Gångarne
aro altid anvuxne, fållan någon fet flåpploG
na: åga anfenlig fortgång i fält och på djup;
åro i de oådla banden förtryckta eller åtrain-

ftone fattiga; när båttre råkas börja de lägga
fig an och idet minfta gifva godt hopp, eme-

dan deådlafnart plåga träffas, vid h vilka måffa

rikedomen vankas. Fallarternc råknas for be-

flåndigare ån banden och göra förädling. Bly-
glans gångar åro fållfynte, och når någon fin-

nes, uttrånges den på djupet af järnmalm,

kopparkis gångar, fora förr brutits på kop-
par, hafva på djupet förvandlat fig til vanli-

ga filfverforande, fåfom grufvan Förlorade

Tonen 1 mil från Kungsberg f).
O c.’ J '

Sala malmfält år et ibland de befynner-
ligafle och må hår inflyta de underråttelfér

jag på flållet kunnat famla g). Hela Soknea

f) Hr. Riks Guardien

v, Engeftrom har med-

delt denna underrättelfe.

g) Hrr. Bergviddare

Belander och Berndfs-

fon, fom gjordt Jig fä
mycket fortjente af den-

na bergslag, bafva un-

der mitt viftande vid

Sablherget flere gänger
lämnat mig dejfa under-

råttelfer. Sala grufva
bar frän är 1400 tilnär-

varande tid gifvit bjver
njSooo lödig markerfilf-

ver. iyo6 var afkomften
ftårfl. nemligen 35266

l. m. {V. Ac. H. /7Ö7:

70 ), nu får tiden hin-

ner den ej til zooo om

äret.



år i gemen flackländig, dock vi fa lig ftenro-

fade backar, fom fållan åro af famraa
art,

lom underliggande hallar, famt långfiutran*
de berghallar, dels bara, dels Ikogbevuxne.
Pä grånfén innom Kila Socken år håilearten

en tåt blanning af glimmer och bålleflinté

gryn; närmare eller vid Trefots torpet bör-

jar en grynig kalklten, hår och der blandad

jåmnt med quartsgryn. Imeilan Staden och

hyttan mofer granit, och år grånlen jufl på
et ftålle

j
der åfkan 2 gånger 1 manna minne

flagit ned. Åt Norbergsfidan grånfar filfver-

fåltet til hålleflinta, lom långe fortlar. Sjelf-

va fkilnäderne åro ibiand klyfter, fylda med

jord och Imå flen af allehanda att, med telj-

Iten
,

eller med hålleflinta. Innom grånforné
åralmånna håilearten dels en grofgnillrigkalk-
flen, lom fri frän annan bergart ej forer malm,
famt dertore kallas oådel klyft, dels fingni-

ftrig glimmerblandad, fom bår namn af ädel.

Hårutinnan träffas fkolar, llorre och mindre

ofver 100, bellående af teljflen, talk, ami-

anth, asbell, lådllåg, hornberg, kalkflen och

Ipat, lållan hålleflinta och quarts. Når defle

fortftryka innom oådla klyften fora de icke

gods, hvarken innom lig eller bredvid, men

innom den ådia intages ibland någon fyndig-
het i fjelfva fkolen, llundom flår malm flxax

bredvid och llundom x, 2ja til 15 famnar

derifrån. Likaledes forholler fig, då Ikolen

på en fida råkar den adla, och på den andrå

oådla håilearten. Malmfallen beftä af en fi-

nare kalk, ån ådla klyften, med blanning af

254 Om Jord - hvarfven.
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glimmer och än mera af quartsgryn. Defle

hafva, likfora gångar, (trykning och ftup-

ning ,
ibland af anfenlig fortgång, men af-

fkåres läcteligen af fmä klyfter, fanat i fyn-
nerhet af fkolarne och ådia kiyften, hva-

dan de få korrt både fålt och djup. An-

nars öpnas de och förtryckas, lom gångar.

Någre få flåppa med en liten Iköl eller klyft,
men merendels åro de anvuxne och fomiig-
flådes nog otydelige. De finnas aldrig i o-

adla kiyften, fom genaft fortrycker dems
ftryka i N-W, famt S-O; affkåras af fkå-

lerne, antingen med förädling, då malmfal-

len fiåpa med dem til anfenlig mäktighet och

fyndighet, eller förtryckas, men öpna fig å-

ter et (tycke derifrån; åro altid i granfkap af

Ikölar ( defle kunna dock finnas utan malm-

fall ), merendels imellan de flående och dohn-

lägigc, famt i almånhet defs filfver-rikare,
ju närmare dagen. Malmen flår ftundona

helt derb, flundom ifprångd öfver alt, flun-

dom kortelvis i gångarten. Foga gediget är

hår funnit, blyglans ar råtta malmen, hvar-

af den groftårniga funnits nåflan rikaft, ja
ibland bollande 3 marker fint på Centnern.

Fnoot flutet af 60-talet inföll en rödbrun art

i Frifendorfs
ort, på 70 famnars djup i ftor-

frufvan, i fmå angefloger och körtlar: den

ollci- for rotbgiilden efter godfet fants nog
rikare, ån förut, men hvarken fårg eller för-
hollade for blåsror ftäramer dermed öfver-

ens, jag har dock ännu icke haft någon reh
bit til forfök, utan endaft fmulor af tunna
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angefloger. Några gånger år kring Herr Stens

botten runnit quickfilfver i ringa mångd, i-

bland amalgameradt med filfver. Annars tråf-

fas hår Rodflag och kis, famt i Carls ort e-

mot flutet af Gftledna 100-fal gedigen Anti-

monii-kung.

Rorås kopparvårk ligger några mil från

Svenfka grånfen och i6\ SO från Trundhenrts

fla4. Grufvorne åro på flutningen af flora

bergflråckningar, til en del inflålte, ej i brifl

på malm, utan efter rikare girves. Kungens

grufva år på våflra hdan af en långflutande
bergflråcka, fbm går i O och W. Hållear-

ten år hornfkifer, i hvilken ån quartfen,
ån glimmern råder. Gången flrykcr i O och

W, flupar åt S något i början, fedan ån flac-

kare, blifver fedan fvåfvande, upfliger ånte-

ligen och ftupar emot N. Gångarten år

et få fint hornberg, at hvarken quarts eller

glimmer kunna fkonjas, maktigheten år ifrån

| til 6 alnar otnbytelig, men måfl imellan z

och 4. Malmen år måfl helfkeft gul, fläl-

tåt, fingniflig, grynig eller lefverbrun, ofta

fordrummad
, förtryckt och flundom af quarts

utkilad. Gången har biifvit affkuren for fåit,

men återfunnen, hvarvid affkårande klyftens

flutning följes åt den fidan flupningen år.

Inga flåpningar åro fedde. Så långe hällear-

tens fkifring år orubbad tyckes den något flat-

ta och gången år måktig utan fördrumning
eller förtryckning, men då fkifringen år vre-

fig eller på kant flående, förtryckes gången
och mitler af hållearten infalla. Smala klyf-
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fer af hvifgul halfklar kalkfpat aflkåra gången
utan fynnerlig rubbning. Storwards grufvan
är belägen i Råwäia fjäll, fom ftråcker fig i N och

S, famt fiuttar emot O. Gången llryker i SSW

ooh NNO, lamt faller 10-12 gr. under ho-

rizontal-linien, ftupar llarkaft der hogder å-

ro upofver i dagen. Han har flagit buk på
et ftålle och intagit en flor mittel af mörk-

grå glimmerblandad quarts med llrodda fvaf-

velkis gniftror. Hållearten förändrar fig från

tunlkifrig ljusgrå llållften finåningoro til fvart-

grå teljften. Malmen ar mäft hellkeft, llun-

dom blandad med fvafvelkis och något rod-

flag. Chriltiaaus V och Häftklitten ligga ej

långt från Storwards grufvan, arbetade pl
hvar fin fida om fjället, på famma liggande
gäng och nu ihopbrutne. Gängen flupar t

den förra emot O och i den fednare mot W„

llrykande i N och S. Rprås gängar hafva

inga falband, men Ikilja dock merendels från

hållearten genom Ikifringen. Några inllålte

arbeten Ikola haft Itående gångar h ).

Ibland befynnerliga malmfclt råknas med

ikål det i Smoland belägna Taberg. Denna

högdens hela långd drager vid pafsjmil,ehu-
ru den högfte ryggen ej kan råknas ofver hälf-

ten; den fträcker fig i NNW och SSO, iti«

ger långfarat frän norra andan til en tåmmelig

hogd, länker fig dä litet, men refer fig åter

ceh tillkapar högfla kullen, fom flutar mect

h ) q 6 $ drhoils vid

Bords 3000 fkepp:d ga-

rad koppav. Hen Baron

Hermelin,
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en tvär brant emot Mänfärpa (fröm, öfver

hvilken bergets högfta år omtrent 420 fot.

Mittemot fudåftra (förtån år pä andra fidan

om (frommen en motfvarande hogd, På vå-

ffra och fudvåftra (idan (ynes et fammanhang
af fiere hogder, fom äfven endalf (kiljas från

Tabérg genom en (Irom, rinnande i en dal på|
mils af(fånd. Utmed Vettern, förbi Jonköping
och Taberg ända in i Öfsbo hårad, råder en Jos

fandmo. Infil branten ligger en (amling af

nedramlade järnmalms (kutor, ofta til (torlek

fom fmä hus, hvilka genom upffapling in-

taga omtrånt \ af brantens hogd, utan all blan-

ning af (fen
,

endaftmillanbåddade med ert fin

moivägråtta lager. Tabergs rygg och fordno»

deligen hela berget beffår af jämnfidiga fmala

järnmalms gångar, rnå(f (fående och (trykande
efter defs långd. De ådlaffe åga fållan öfver 1

qvarters mäktighec, kallas på orten omkring.

Järnband ,
föra en fvartaktig brunglånfande

malm, fom höljer 32 1 pC.Vanliga malmen år af

egit utfeende,likfom fotad och utan glans,famt
hoiler

3 1 pC. Den (å kallade Rifp-eller Skatmai»

men har hvita fpatflåckar långs efter fkifrirtgen,
fom i tvårbrottgifver hvitrifpigt utfeende : den-

na hoiler 21 pC. De (Te (lags gång aråro i fyn-
nerhet på vå(tra fidan af berget blottade. Vi

hafva vål i Torneå Lappmark hela fjällberg
af bara järn-malm i) ,

och Gelliware berg i

i ) Då Landsh.
,

fe-
dermera Prcejid. Gyilen-

grip 775 f forjl fick fe
de(fa fjäll , Kerunawara

och Lnofawara, Jom lig-

ga i\ mil i IVjrå?z jluc-

kasjerfvi Kyrka ,
och

endafl äro med en liten



Luleå Lappmark, bedående af rik fvartblå

järnmalm, fortfarande flere fjerdendels mil,
{om en ordentelig gång med 3 - 400 famnars

mågtighet, men Taberg blifver dock på fitc

flålle ganlkä märkvärdigt k).

Omkring Hartzilka gångberget ånda til

greflkapet Mansfeld, finnes en updapling af

flere hvarf det ena öfver det andra, hvilka

nu {kola i ordning upråknas utifrån, r.o tråf-

fas dam jord - 2:0 en bådd af grå orden, 42

fot mäcktig; 3:0 en art Alabafter, 28-210;

4:0 en värkelig fkorpden (tuf), 85} j:o en

vanlig kalkften, 14; 6:0 en blannig af kalk,
Tand och lera, 7; 7:0 fördenad lera, 1 tum;
Rio kalk och lera, inemot 2 fotj 9:0 en grå
ikifer beftäende af kalk och lera, 16 tum;

loio fvart fkifer, bcdående måd aflera, men

fom forer föga metall, 6; n.-o fvart fkifer med

litet koppar, 1$ 12:0 Ikifer, lik den, fom f-

rer koppar, 4; 13:0 god kopparfkifer, ij 14:0
flets-malm, bedående dels af kopparfkifer,
dels en rik grön fanderts, 1; i dållet för 13
och 14 räkas ofta hkfom en däende gång.

datfrån hvarandra fkil-

de, kom han likfom utom

Jtg: han kallade det ena

Konung Fredrics och det

andra Drotn. Ulrica E-

leohoras berg
.

k ) Alt Jedan Carl

IX;s tid har hår tagits
malm öfver jord af ba-

ra ras
, fom fedan ätmin-

ftone i 140 dr bollit 12

masugnar i gång,
och år

för dem ännu i flereioe
år tilråklig. Järnet är

ganfka godt och tjänligt
til manufaähirer, Se K.

V. Ac, H, 1760. Jid. i#*
tak 1 och 2.
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innehollande Ipat, rik gul kopparmalm, co-

bok och blymalm; 15:0 blanning af lera,
kalk, (and och ften, fot; 16:0 blå lera,
2-8 tum; 17:0 röd ftenbådd hopiatt aflera,

kalk, glimmer, talk och fand, 7 fot; igioen

röd och taft ftenbådd byfande kalk, land,

imåften, m. m,, 140-420; 19:0 rod bladig
bålleflinta eller Jalpis med ringhakiga och

fvårfmålte järnmalms körtlar, 42-112; 20:0

ånnu en röd jårnig ftenart, blandad med land,
inemot 2; 2i;o rod land 7; 22:0 rod järn-

halfg lera, 28 * 56; 23:0 Jefverfärgad iera,

42-565 24:0 blåaktig Ikifer, 32-70; 25:0

grå härd lera, 1 - a; 26:0 ftenkol, inemot t;

27:0 blåfvart Ikifer med aftryck af en After,

inemota; agtofvart Ikifrig bålleflinta
42-105;

29:0 blanning af kalk,lera, fand och fmåften,

42 70; 30:0
rod jårnig blanning af kalk, le-

ra, länd och ften af hönsäggs ftorlek, 21a

fot, denna ligger omedelbart infil Hartzilka

gångberget, ifrån hvilket alla de omnåmde

bvarfven mer eller mindre ftupa under ho-

rizonten /).

I) Lehmann vnnFlåtz•

geb. Hercynifka bergen

gora en fträcka , fom lö-

per genom hela Tyfkland:
den del fom ligger i An-

haltfka, Halherjiadtfka
och Braufchweigfka lån-

derne kallas Hartz
,

in-

tagande i långd omtrent

i och i bredd 3 mif 1

grejfkapet Wernigerode
Liggey defs flörfta högd,
Hrocken kallad

yfofii [kil-

jer Ofver - och Under-

Hartz. 1 trångare be~

markel fe heter Luneburg«

fka och Braunfchiveigfk/t
andelen Hartz

, famt in-

dfven i det öfre
och undre

,

260 Om Jord - hvarfven.
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Slufeligen må cck et lynnerligif flolågrigt
berg i Råtrviks focken omtalas. Kring Boda

Capell trådas brun, grå och grönflåokig flo-

kalk, öfver alt fpåckad med fordenade hafs-

kråk. Hårnti finnas fiere malmgångar. I Silf-

bergsgrufvorne på vådra ödan af en högd,
(om dråcker Hg i N och S, dryka åtfkilligei
NNO och SSW, med darkt fallande åt W,
men kalla fig ofta nog tvärt i andra våder-

drek: på 5-6 famnars djup gå gernenligen
våggarne ihop och uttrycka gängarne, fom

fora zink, gallrocja och blyglans tn). 1 Chä-

grufvan, fom år 3 famnar djup och ligger drax

bredvid de forra,år inne en jordfkol, drykän-
de, föra de förre, hvaråd på odra fidan kalk-

den tvårt atfkåres genom en hongytring af

qvarts, kalk, feltfpat och Tvärt Ikörl, alle gry-
nade;; deruti finnas ock fmå muflor, lamt en

fårdeles klar blyglans, lom holler 31 lod filfver,

Huru långt denna bergart fortfar år obekant,
men 60-80 deg i O år åter kalkden

uppe i dagen,
Högsmyre grufvan i brun fiokalk med petri-
ficater, har inne 3 måcktiga gängar, drykande
lomde förut nåinde,men med 30-40 gr. fallande

emotO,forande mycken blyglans med fpat och

zinkmalm blandade. Rödaberget år högt, ftråc-

m ) Siifbergs gruj- 1
vor arbetades på flutet

af 30 -
talet i forra fecu-

lum, da Bergs Com. F.

Krufe ej allenafi uptäck-
te gallmejan här, utan

och vafkade den från bly- ;

fglans, raftade den ccb

gjorde dcrmed maffing .

rpd anlades bär åter ar•

beten, men utan nytta
,

mafl af okunnighet vid

fiika arbeten och Jnselt?
| ningar.
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kandefig iNoch S; hållearten år brun floka'k

med petrificater, Ikifrig i N och S, med 20

gr, flup.ning mot O; åt detta våderflrek har

ock berget en xy til 18 famnars brant flåt,
i hvdken fes profilen af en i NNO ochSSW

flrykande gång, fom faller xo -12 gr. mot N,

ofverft 1, men nederfl inemot
4 quarter

rnåkfig. Gångarten år hård lva;tbrun kalk,
fom forer tåmroeligefi ren blyglans emot y-

can, men ledan uttränges den af (vafvelkis;

hår åra ock fpor af zinkmalm.

Får de omtake kalkflenshvarf kan fänd-

flen vid Styggforsfen formodeligen andes (om

fot, på lått fom i Veflgåtha bergen. Den-

na (andften år af flere fårgor, rod, gul, blå,

gtå och fvart, ofta fläckig, fom ger honom

et lynnerligen vackert utleende, liggandeder-
af och mårgel hvarf upftaplade intil en glim-
merblandad quartsråda. Detta ftllle har

namn af et 30 famnars vattufall, fom höft

och vår i fynnerhet ar halkeligt. Osmundsber-

get utgår af denna flåtstrafl hågfla kullen,

belågit \ mil i N från Capellet; den år be-

vuxen och rymmer en by uppå flg, omtrent

150 fot hågt åfver fin egen botten, ftråcker

fig i NO och SW l mil, bredden kan räk-

nas til f och hogfta ryggens långd til
t

t

? mil.
På nordvåfira fidan år en brant, kallad Skår-

backen, fora fluttar fO-55 gr. och år 90 fot

håg. I denna fynas flere både Ikifer och kalk-

hvarf, ftrykande i NOtN och SWtS
,

hvil-

ka under Ikårpande i den få kallade oljegruf-
Van funnits innerft beflå af hård gråråd kalk



Om Jord-hvarfven. 263

med fingerstjocka ådror och drummer af cåt

i mörk kis korsvis öfverfatt, i denna finnes

flundom fpor af bergolja. Hårpä ligger en

half tvår fingers fin blå lera, fom i tunna

: angefioger, hälft vid affkårningarne der kis-

i körtlar infalla, holler omtrent i | lod filfver

på Centnern. Sedan följer lös, brun, oljig
och i eld fprakande fkifer, \ fot 5 hård, tåt

kalk, fom i flark hetta utlvettar bergfetma,
lös, brun, vågig, fprakande, fet fkifer,

fom emot hångande och liggande hyfer flo-

ra afiånga fotstjocka kalkbollar, Tamt mindre,
runda af några tum, de förra af tåt härd kalk

innehatva mycken olja, fom ibiand vid fon-

derflående finnes rinnande, de fenare åra

måfl fylde med fpatig kalk, fållan tåte, 2;

härd, tåt, brun kalk, 1; los, brun, i eld

fprakande fkifer, 1; brungrå, hård, gniflrig
kalk, 1 lös, brun, i eld fprakande fkifer,
i; härd, ganfka tåt, annars aldeles lik nåft

föregående, x §, och utgör detta hvarf hån-

gande i oljegrufvan, men liggande i valkle-

re brottet, fom år något lågre. Alla hittils

nåmde hvarf falla från lodlinien 25 til 27

gr., men de följande endafl 15 gr. emot W.

I valklere-brottet år liggande genomfatt af

kis-njurar, Deruppå ligger en grå, fet, fko-

lig vaiklera, 3 fot; fandblandad, råflig, fet,
fkölig vaiklera, 3 fot; fandblandad, råftig,
fet, men gröfre léra, 1; fin, hvit vaiklera

,

en finger; brungrå, hård, fet fkifer, något
finare, ån förr nåmda, 1 fot; grof, grå fet

lera, blandad med fin fand och gul glimmer.
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genomfatt af fmä kalkfats fkåll-hvarf, 4; 16s,

fet, brunaktig fkifer, 12; dagfkorpan beftåen-

de af klappur, grus, (and och mylla, 3-4

»). Det vore uplyfande, at med fåkerhet få

veta, om ickeTrapp någorftådes uppå denna

hogd finnes, efter den i alla våftgotha bergen
utgor ofverfta bådden.

53. Utom hvad tilforne kan vara anfört,
och mer eller mindre tydeligen tyckes åda*-

galågga rubbningar och förändringar på jord-

ytan ,
få åro ånnu några andra omftandighe-

ter, fom ej vaiit tilfålle at nåmna.

Sådana åro de ganfka många lofa flenar,
af flera flag, i fynnerhet gråftenar ?

fom i-

bland öfvertråffa ftora hus. I dalar och ne-

danfore flora berg finnas dylika utkafl (ge»,
fchiebe) af bergets åmnen, mer eller mindre

fpridde, och ofta til anfenlig afiågfenhet från

de flållen, fom hyfa fafl flen af famina gry,
Svucku-flöt beftår af en fkifrig fammangyt-
trad fandflen, och år öfverholjd med flenro-

for, hvaruti på våftra fidan åro några alde-

les med berget olika arter. Vid foten, der

landet fluttar emot Fåmunds-fjön, men måfl

emot w, åro grafvar af 2 til 4 famnars bredd
s,

famt lika djupa, i en flråckning af 4 til 600

fot. Åfvan for defia går en läng rät tvår*»

graf ifrån ftoten. Denna flot ligger efter Ba-

rometern 2268 alnar ofver; Fåmunds-fjön,
och år ofver alt full af forflorings-mårken 0).

n) Hr. 'Filas, V.Ac. H.

7# 1 - % tah* 2.

0} Ev. Tilas, V. Ac*

Il qfi,f qS.
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Frifka eller nötta kanter, tillika med belägen-
hetens belkaffenhet, gifva ofta god anledning
til födelfe-ortens upiökande p). Underflun-

dom råkas ock ofanteliga lö(a flenar öfverfl:

på flora högder. Uppä Rättviks kalkberg,
lom ligga iraellan 4 och 6000 fot öfver haf-

vet, finnas dylika, få(om på Råda berget,
några famnar frän förut befkrifna brant, en

af gtof rödaktig feklpat, blandad med quarts
och brun glirarner, likaledes öfverft på Os-

mundsberget ofantelige löfa fkutor af ljus

feltlpat, jåmnt blandad med quarts och glim-
mer, ehuru inga fiorre höjder åro närmare, ån

Norrfka fjällen.

Mera tvetydighet låra de fkuror ochfvarf-

ningar vara underkaflade, fom mängftådes
fynas på berg och klippors yta »

liknande

dem, fbm utfråtas af en påflående vsttubryn,
Pl Nilens öftra flrand, vid Abuffbde, åro

höga berg, fom ifrån toppen til foten aga

fådana, med vatnet parallela märken
q).

Uti

Peru fkola åfven på klipporna långt up uti

landet, vara dylika fom de, hvilka ännu da-

geligen tillkapas vid bafs offranden r). Brat-

tefors pä Kinnekuile s ), och mänga andra

ftåilen, tyckas likaledes vifa lämningar efter

en fallande vatten-yta, dock kan ec fiolåg-

p) Hr. Tilas, V.Ac.

H. 1340. f, i<jo.

q) Cap. F. L. Nor-

den, Voy. (P Egypte £?*

ée Nnbie
3 \Tqm. IL J.

134. tab. cfc.

r) Hr. Ulloa, Voy.
de / Amer, Tom. 1

,

s) Hr. Linnés W.

Gvtha Refa,



rigt vitrande årnne ofta oikyldigt mifstånkas

for flik åvårkan.

Ånteligen bor ock nämnas, at på många
ftållen finnes en myckenhet tråd och bufkar

af åikilliga (lag, ofta ånnu på rot, dock al-

deles ofverböljde och gomde af mer eller

mindre lolare ämnen. Jag nåmner det endail

nu, ty derpm ikall mera talas långre fram.

SJETTE CAPITLET.

Om Stenvandlingar.

54. Med Stenvandlingav (petrificater, fos-

filier) forflår jag hår, icke allenaflt fienar,
fom likna Organiika kroppar och deras de-

lar, utan åfven dylika aftryck, och allahan-

da djurs och vaxters quarlefvor, fom finnas

på ovanliga fiållen. Jag har förut flera gån-

ger nåmnt fådana, och de hållas i allmänhet

af mycken betydelfe. De åro och vårkeligen
et flags fkåde-pånningar, fom blifvit nedlag-
de unäer jordytans danande; deras lågen åro

archiver, åldre ån alla annaler, hvilka veder-

börligen genomfokte låmna mycket ljus uti

naturliga hifiorien af denna vår våningsplats.

55. Det forfta, fom nu bor ofvervågas
år deras utvärtes fkapnad\ i anfeende til hvil-

ken de ftrax miistånkas, at hafva fin uprin-
nelic ifrån åtfkilliga åmnen uti djur-och
växt -riket.

Männifkor finnas ganfka fållan uti flen-

vandlings diftånd. Uti Aixi Frankrike ikall

266 Om Jord-hvarfven,



1589, då en liten klippa i en borgares gård
kråltades, en hel kropp funnits, hvars alla

leder voro t ftenen altryckte, lamt benen vål

hårda, men kunde dock med nagel bringas
j ftoft, äfven få feall det varit med hjårnan,
hviiken lik vål forfåkras halva eldat emot flåi£).
Vid Oehningen foregifves ålven en hel kropp
vara funnen i feifer och llenhård n). I Fah-

lu grufva åro två gånger månnifeo - kroppar
påhittade, fom varit med jårn-viktrii aldeles

genomträngde, men de forvitrade omfider i

luften x)
,

1 Reims förvaras en hufvud-

t) Det år fkada ,
at

Happelius, fom bårom

jhrmåler ( Schatzkam. ii■

hernat. und vunderb.
ge-

fchichte ) ej namner, bvad

art fjelfva klippan varit

af. Henckel gi/far, at det

varit fandflen
,

och om-

talar i fådan et dylikt

fynd vid Freyberg 1701,

men hjärnan var i det-

ta frifk, bvit ock tjock,

fafl den legat begrafven
hjver ijo år.

u) Se I I. Scheuch-

zer diff. under fhlj. ti

tel : Homo diluvii tejiis

Tigur. 1121.T. Dr. I. I.

Schraidius bade fkånkt
bontm denna. Hr. Gef-

ners mening ,
at det va-

rit quarlejvor af någon
fifk

,

år mycket trolig.

x) Hr. Cronftedt,

I Min. 2pr. Den fijlafans
i i Mårdfkinsgmjvan på
8 2 famnars djup i~jip y

Idä opning Jlogs imellan

Mårdfkins och Vredes

Jchakten. Denna hade

varit grufnrhetare, vid

namn Matbias Ijraehfon
,

och omkom i6~jo. Då han

fbvft uptogs utur vatnet

'var ban hel mjuk, men

i hårdnade [nart til flen.

En gumma ,
fom medho-

nom varit förlofvad, kån-

de igen honom. Han fér-

[ varades långeiglasfkåp.

267
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ikål helt forftenad y) s
och i Ångland år

öfre delen af en barne-ikalle funnen uti et

kritbrått s).
At fyrfotade djur åro dylika quarlefvor

åfven mycket fällfynte. Åtikillige ben och

rangel af ofantelig ftoriek omtalas af de gam-

J® a), men de Sro otilråckeligt kände. Uti

Baumans och Scherzfeldfka hålorna upgräfves
ibland en myckenhet tånder, ofta ännu med

fm naturliga glans och uti tjäkar quarfittande,
men fornlige il ftore, at ra an ej kan gifta,
hvad djur de tilhört b). I en koppargrufva
vid Altenftein åro ben fundne

,
fom berät-

tas hafva liknat Markattors c). Uti Frankri*

ke, ej långt fl än Langoiran, braft: - af en 30

fots hog klippa,. hvarigenom allehanda ben

och tånder kommo i dagen. De lågo i jord,
jmelian två ftenbånkar. Hår hade I åledes o*

emotfägeligen en u fots klippa tiikoanmit up-

•men började omjider vit-

ra och begrofs q49.

7) Uti Dr. Joneti

famling. Argenvilie, o-

ryci. 335. Fuga troligt

Jynes, at denna är af nå-

gon månnifka.
% ) Pr, Kalm, A. R.

Tom. I. f 444.

a ) Sfrabo talar om

tt
,

60 cuh it. långt, fun-
nit vid Tanger, Lihr.

10/11; Piinius om et af

46 cuh. funnitpå et berg ,

jom på Creta genom jordm

bäfning blifvit omjijelpt,
L. Fil. c. 16; et fkall
vara funnit vid Rom

kring ijoo, högre ån

jladsmuren ,
m

.
m. Mem.

de /' Ac. de Paris q2l.

b) Leibnitz, Proto-

g<sa /. 24.

c ) Svedenborg, Regn»
Suht, tom, 11. Jid,i6S»
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otver ä). Likaledes i Gibraltar; denna fåft-

ning ligger på et berg, fom af tiden frätes,
och då der 1769 i klippan fkulie göras rum

för en mur, fants 70 fot från hafsilranden,

57 fot öfver vattubrynen och 10 fot in uti

berget, en hop ben efter 4-fotade djur. DeL

fe voro omgifne med {korpa, och miilanbåd-

dade med bitar af den marmor-art, ibra gör
grunden for hela lladen. Alla ftyckena voro

hoplimade med en brun cryllallifation, famt

håligheter och öpningar fyllde med finare

cryftaller i gryn. De lågo i en brunaktig
lerblandad kalkften, förmångd med den hår

vanliga blå, hvaraf klippans öfriga del be-

flår e ).

Af Elefanter tros de må(la ovanliga ran-

gel vara, fom träffas i jorden. Sådane äro

fundne på åtfkilliga (lållen. Vid Erford uti

Thuringen år 1698 på 24 fots djup et up-

grafvit, befläende af hufvudfkäl med 40x0!-

tånder, slångtånder, ben pipor, fkulderben,

ryggkotor, några refben och ådkiiliga bals-

ben. Hvarfven lågo orubbade deruppä, nera-

ligen öfverft 1vartmylla, 4fot; kifel-artad fand

uti hvilken fants benbråtts-ften, 2 fand,
med benbråtts-ften mittuti, 6; benbråtts-ften

och kiflar, 1; fin hvit (and, hvaruti ranglet
fans f). De oftorda hvarfven voro (åledes
tilkomne fedan djuret hår fådt fm graf. Vid

d) Mem
.

de l' Ac. de

Paris 1719.

e) Phil, Tr. rjn.0f.414.

j) Traité des Petri-

ficatiovs, jf. /jj.
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Tonne ej långt från Langenfalza fants 169?

et dylikt under en fandhog, med 2 ottafots

långa tånder, fämt för ofrigt af vederbörlig
tyngd och florlek g).

Imelian Bröflei och Rupelle åro ± ran-

gel med oxlar och lång-tånder fundne b). I

Sibenburg, Ungern, vid Donau och Rehn-

flrömmen, tråftas både ben öch tånder efter

defla djur i), ja på fjelfva Island år en i ki~

fel förvandlad oxel-tand uphittad k), och

flika quarlefvor på åtfkilligä flera orter uti

Europa.

Uti Siberifka floderna Oby
,

Jénifea,Le-
na» m. fl. fvåmma under blidare årstider an-

fenliga ifår, fom losrifva och bortftota flo-

ra ftycken af jord eller berg, hvarvid dylika

rangel, ben och tånder blåttas, fom hår kal-

las Momotovakoft. Et par lång tånder kun-

na ibland här, dock fållan, träffas af mer,

ån 400 fkälpunds vikt /)* De hafva til 9 £

fots långd och 6 tura i diameter.

g ) I, E. Tenzel de

Jceleto elephantino Ton-

na nuper ejfojjo. Ooth.

1656 i 12.

h) Sloane, Mem. de

/’ Ac. de Paris 7727.

i) Marflgli tror dem

med Romerfka krigs-bd-
rar kommit bit

,
men det

är ej troligt ,
at de läm-

nat lång-tänderna pä

dem
,

fom kunnat om-

konifna, emedan elfenhen

tar i Rom i bbgt värde
,

[om fes bos Plinius L.

XII. c. 4.

k) Bartholinus, Ali.

nied. Hajn. Tom. 1.

/) Isbrand

nu Nord
,

Tom. Élll
;

Etat prejent de la Ruf-

fie, Vol, 11. Enligt Kejf.



På flera (fållen i Afien m), Africa »),

och America 0) finnas dylika lämningar, ot-

ta på (ådana (tallen; hvaråft man ej vec, ;ac

elefanter någonfin kunnat uppehålla fig. Man

torde dock ofta låtit fig noja med ungefärlig

ofverensftåmmelfe. De kåkar och tånder, fbim

tnnnits i Norra America, vid Ohio (frona-

men
ofver 100 mil ifrån hafvet, åro både

(förre och annorlunda (kapade an elefanters^/)).

Peter l:s befallning åro

dylika\ märkvärdigheter

jamladé och til Peters-

burg forfånde. Gmelin

fager fig vidjämnjorel-

fe ej kunnat fkilja de up-

grafda tänder frän lef-

vande elefanters. Der

marken näflan jämnt är

tilfrufen finnas de ännu

omultnade. Strahlenberg

fäger dem Vara 9 tum

i diameter.
‘ Siberiérne

inbilladefig et djur Mam-

mont af underlig fkap-

nad, fom lefde i jorden.
Se Gmelins Sib. Refa,
tom. 111,

m) Sloane, a. fl.

n) Vid Tunis fants
et t ange t 1630. Peirefk

jämförde en oxel deraf

tned en lefvande Elefants

och fant dem fullkorn li-

gen
lika. Vita Ga(len-

di, L. IV,

0) De fom finnas vid

Ohio äro hollne för Ele-

fanters qttarlefvor, Se

Pbil. Tr. 176-1, och Hr,

Buffons H. N. tom. XI

i 4:0.
Sloane gifiade ock

fä. Det fom funnits i

Canada och Hr. Kalm

nämner ( Tom. 111. f.

244) är troligen hit hö-

rande.

p) Dr. W. Hunter

har noga underfnkt och

pä en tafiajämnfhrt dant

med Elefant-tander och

käkar, iden de äro for of-

rigt lika tjänlige til arbe-

te, fom elfenben. Se Pbil.

Tr. 1368. p- 34’ 4/ >

tak, 4.
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Afven få fkai det vara med en del Siberifke. t

nejden af Siena åro likaledes fundne oxelcån»

der i lera inpackade, fbm Ikola likna de A-

mericanfka. Denna fkiljaktighet tyckes fåte-

des utmårka något annat och flörre djur ån

elefant q), dier åtminftone en fynnerlig för-

ändring från de bekanta. Nägre kunna dock

vål .hafva tiihort dem; ty ånnu äro på långe
når ej alla dylika quarlefvor vederbörligen
imderfokte.

Til Kejf Ryfka Vet. Academien äro från

flere flällea i Sibenen fände både hufvudfkä*

lar och horn af Nåshörningar (Rhinoceros),

men ingen i fullkomligare tilflånd, Sn den

fom fants 1771 i Dec. i en nedrafad fandhög*
vid den nedfor Jakuzk 1 Lena fallande Wil-

ny-floden. Djurets iångd tycktes varit ijfot.
Ej ailenafl fenor och ledfogningar, utan ock

den tjocka huden, på flere ftållen med här

befatt, voro ofkadde r). Under en margel-

hog i Amtet Hertzberg, åro tråffade åtfkillige

ganika flora och med mårgel genomträngde
ben, hvilka åfven blifvit för Nåshornige-*

<quarlefvor anledde s).

q) Dr. Hunter tror

dem vara efter något nu

utödt rofdjur. Hr. Raf-

pe på flär
,

at arter af

flora och mindre frukt-

famina djur,
kunnat al-

deles utrotas
,

antingen

för det de varit Jhide-

lige, eller fynnehgen nyt-

tige,

r) Af detta fynd hav

Hr. Prof. Pallas Jandt

hufvudet och en fot til

Petersburg,

i') Hr. Prof. Hollman

har noga ie/lrifvit dem i

Conm
.

Soc, GbtUtom, IL

272
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Tånder af VallrofTar (Trichecns Rofina-

rus) finnas i Siberien vid Anadir och Tfchukt-

fchi nos i anfenlig raångd, en dei til 4 fot

långa; 3 til 8 ihop väga vanligen kring 40

!fkä!pund, men man har träffat fomlige, lom

enlamme gådt til 3*. De äro tjocka, fora

en mager arm och ibland 4 furo i diameter vid

fforåndan. Deffe qvarlefvor torde ofta anles få*

fom de tilhörf Elefanter, Från Piafiga offer

om Jenifey, kring N. Zemlia, Grönland och

iHudfons vik åro Vallroflarne mycket mindre,
och fkola aldrig vifi fig imellan Piafiga och

Kolyma. Vid Bologna beråttas vara funnen en

Vallrofs fkolie med oxlar och långtånder t).

ji)e qvarlefvor, fom funnits vid GlCLksbrann

i fkifer torde ock böra foras hit «).
andre djurs lämningar åro åf-

ven fundne, ehuru man ej år faker om de-

ras råtta art. Man har i Irland hittat på fä-

dana, fom likna Eljar v), i berget Valmenanj
di Grezzana, dem fom likna Hjortar jy),vid
Quediingburg i Zeunickenberg 1663 et tårtl-

meligen fullkomligt rangel med horn i pan-

nan z), i Siberien horn efter Enhörningen
( Monodon monoceros) a), annOrffådes Rhen-

horn 1/ ), vid Scharzfeld i en hoia och det

t ) Monti, Monnm.

diluvii in agro Bonon.

nuper

u ) Swedenborg bur

detta fcelet afritat.

x) Mem, de P Ac. de

Paris
, 7727.

y) Spada, Cat.Lap.Fer.
z) Leibnitz a. jl.

tab.

12.

n) Gmelin.

b) Pbil. Tr. n. 2zy,
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få kallade Enhörningsberget åro for några år

fedan okande käkar, tånder och ben träffa-

de c). Dylike efterlefVor fundne under jord

hölios en tid for mineralier, men vid bör-

jan af fift forlidna i 00-tal började man anfe

dem för det de åro d). Lång- tånderna af

Indifka Elefanter gå fållan ofver 4 fots långd,
men i Africa, der de ftörfta finnas, under-

ftundom til 10,

Turkoferåro ejeller annat ån tånder, fatt

man icke ånnu vet af hvad djur. De träffas

gemenligen i hvit jord, uti hvarf af några
tums måktighet, ofta öfver 50 fot djupt, un-

der fand, fbm emot dagen blifver alt grof-
vare e). Perfien och Frankrike vet man åga
deffa dyratte ftenvandlingar.

I allmänhet finnas tånder, horn och ben

gemenligen i grus, Tand eller jord, på åtfkil-

jiga orter, men åro dock oåndeligen fåillyn-

tare, ån flenvandiingar af hafs-fotter j).

c) Hollmann.

d) De la Brolie,Zk
la nature

,
vertu & uti-

lité des plantes ,
Paris

1628 i 8:0.

e) Den ftore Reau-

mur har af fkapnad ,

färg ,
inre byggnad

,
fafl-

bet, m. m. utfbrligen vi-

fat
,

at de varit tänder
,

ja opningen får nerven

fynes ibland tyddigm.

Mem. de PAc
qij. En

Turkos af ha[fel - nots

florlek värderas til 200

riksdaler. Uti berget Vbi'

rous (Caucajus ?), och

et 4. dagsrefor jrän Ca-

fpifka hafvet ,
åro fkona

Turkos - hrätt. Foy. de

Chardin, lom. IF.

/) Herr Bertrand
,

Struäi. int. de la Terre
,

/• 57*



Fogel-nåbb fkola vara fundne i Sweiz; en

ffjert-fjåder i Ikifer vid Oehningen g); ägg; klor

och ben; deras bo; ja åfven fogel med ågg
1 bo, dock bara ofverdragne af dråpp-eller
fkårp - ffen. Fogelberger vid Wefterwalde i

Heden fkall hafva firt namn af dylika fynd,
fom annars åfven träffas i Baumans hola,vid
Kindelbruck i Thuringen, i en Siebenburgifk
Sakgrufva, och annorftådes h). Nåpligen åro

några vårkeliga fogelförvandlingar hittils fund-

na. Ryggrader af Ödlor, åfven aftryck efter

dem årc råkade i fkifer vid Meinungen och

Eifensch i)
}

förffenade grodor vid Claris k ),
ormar och padd-hufvud derfammaflådes k) y

ITorndyflar /),Ekoxar, Trollflåndor /), Heme»

robii, fjärilar m), flugor;;), bikakor med bi,
mafkar och honing o), metmafkar />), m.m,

föregflvas åfven någon gång vara träffade,
ehuru ganfka fållan.

-56. Vatten-djurs qvarlefVor förekomma

g) Scheuchzer, Find.

pifcium tah. 2.

h) Leder, Litbotbeol }

Hr. Vogel, miver.

i) Hr. Voeel.

k) Hr. Gesner.

l) Scheuchzer.

m ) Scheuchzer. Hr,

Gnettard har ock uti en

Sweizifk fkijer funnit en

liten nattfjäril,fe Mem,
de /’ Ac, de Paris

,

tuh. XI. f. 2,

n) Langii Hifl. Nat,

Lap. figur. Helvstice.

o) Lippi fbrfäkrnrjig
i en berghola vid Siout

i hfre/Egypten hafvafedt
forftenade bikakor med

torkade bi
, mafkar , ägg

och boning. Mem. de t

ac. de Paris no f.

p) Albrecht Epb.N,
C; vol. HL
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oftare, dock åro lämningar efter de flora gan-

fka rara. Et helt Hvalfifk rangel år funnit \
mil från Quebec, der nu icke rinnande vatten

år q). I Tiftedalen vid Fredticksball fans 1687

et dylikt, åtroinflone 40 famnar ofver hafvet r).

Förlf enade kotor af defla djur åro likaledes

träffade s). Ben af Hippopotami åro hutils

nng tvetydiga t), men af krokodiler vifas fler-

ftådes uråldriga qvariefvor. I Thuringen har

rangel uptagits på 100 fots djup, uturKup-

ferlalifka grufvornes fkifer, dock endaft vid

pafs 3 fot långt, eller mindre u) ; dylikt år

funnit vid Elfton i lera x), och nyligen i JVlaas-

ffrickts fandften y). A t defle varit Lacertas

år vål ingen tvifvel, men om de varit juft
af den art, fom bår namn af Crocodil, det

ar ånnu oafgiordt, åtmmffone om alla. En

hel fkilpadd år träffad vid Berlingen i fand-

ften k ), et rangel vid Claris k), lamt aflon-

q) Dr. Kalm A. E.

111. fi. 247.

r) Bifik. Pontoppidan,
a. (i. 1. f. 63.

s) En forftennd Hval-

fi.fk -kota har vant i

Lachmundi Jamling.
Leibnitz a. fl. fl. 55.

t) I.ang.

u) Mifc. Ber. i~jto.fi

103 f. 24. Det har kom-

mit til Apothecaven J.

H.Lincks jamling iLeip-

fig. Dr. C. M. Spen er

i Berlin äger et mindre

frän fnmma flälle
,

dock

med hufvud
,

Jom i det

fbrra felar.

x) Stucke!y 5
/7v7. Tr.

n. 2.60.

y ) Härom äger jag
ännu ingen vidare kun-

[kap, ån at Grejve Cron-

ffedt vid fin hemkomjl

herätta( for mig om

jjelfva fyndet.
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drade fkyltar i Ångland z). I Glarifka fki-

ferbrottec åro åfven Raja och BaUftes fyngna-
thus upgrafde aj. Tänder efter Haj (Squa-
lus) åro forlt uptåckte pä Maka, (de kallas

ormtungor eller Gloddpetra;), men federnoe-

ra pä ganfka många Hållen, i alla verldsnes

delar, undedlundora ännu qvarfktande i kå-

karne b), hvilket utom fullkomliga likheten

tydeligen vilar deras urfpräng. Kräftor af åt-

fkilliga arter råkas ilenvandlade i Pappenheims
märgelfkitver c), i grå lera vid Verona, i

Glarner takfkifver k), i Eyftetter marmor c),

pä Japan d), Egypten e ), Coromandelfka ku-

llen/), och flerlfådes. dållan kunna några til

ifit råtta fpecies igänkännas, om icke Cancer

craniolaris och fenatus g). Filkar träffas un-

Iderliundom hela £), och åada til mindredeiac

tydelige. Hufvud, ftjårtar, gäl, ogon, ran-

gel i), ben och kotor, af allehanda arter, a-

ro ej fållfynte. Sådana finnas i Tyfkiand vid

Coftnizerfjon, Oehningen, Eisleben, Mansfeld,

z) Woodward.

a) Hr. v. Linné.

h) Leibnitz, a. fl. $.
26. 3/. tah. VL Fil.

c) Bayer Orycl.Nor,

d) Lefler a. [i. §.382.
e ) Zanichelli muf.

f) Bourguet, Tr.des

Petnj. Da vila tnh. 3.

g) Herr Prof. Beck-

man a.

b) Uti Dr, Joneti och

några andra famlingar
finnas hela fifkar.

i) Hr. Guetfard har

bekommit et fullkomligt
aftryck från Blattenberg
i Sroei% ,fom vifar et fifk-

rangel med hufvud, gålt
m. m. ganfka tydeligt;
Je Mem. de f Ac. a Pa-

ris qj2 } t, IX.
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Ofleiode, m. m.; i Sweiz vid Claris, na. m.*
ej langt fran Fripolis i /Egypten; på kuften

Coromandel; i China och på fiere flällen. De
flefle aro af dem, fbm haft veka och taggiga
fenor, men med bråfkiga åro fålifyntare: Sål-
lan kan ordo och mindre

genus kännas, dock
narangifvas Pleuronedes, Murarna och Xi-
phias i Tvärt fkifer

,
famt Murarna

,
Efox

,

Perca, Cyprinus, Scorpama, Pleuroneftes, Sca-

rus, Scomber och Trigla i kalk eller mär-

gel a). Padd flenar (Bufonifer) tyckas va-

ra oxlaraf Anarrhichas, en del ock kanfke af
Sparus. Hvad de få kallade Råm-eller Årt-
flenar (Pifolithi, Oolithi) vidkommer, fä åro
de nånligen annat ån fandkorn, ofverklädde
med flere kalkfkal, det ena utom det andra,
fom på en lök, åtminflone årode från Carls-

bad, fom jag underfökt, fä belkafFade.
Alt hvad hittils blifvit nämnt, är emot

den näflan oåndeliga mängd fnåckor och fmå
hafs-kråk, fom finnas i jorden begrafne, ej
annorlunda at anfe, än fom en liten inljo e-

mot flora verlds hafvet. De åro ej allenaft
af et obefkrifveligt anta], Uum ock af få män-

ga arter, at alla deras likar ej ännu hunnit
uplökas lefvande. Imedlertid är nu näflan

ingen, fom hyfer något tvifvelsmäl om de-

ras hårkomfl frän djur -riket k). Man fin-

k) Svårighet en,atför-
klara alla vid ftenvand-

lingarförekommande om-

fiandigheter 3
bar varit

få flor ,
at månge kun •

nat
,
emot fina ogons in-

tygan
,

inbilla det

naturen formerat delfa
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ner i fkapnad, fforlek, ftrimrnor, m. m. ofta

fa fullkomlig likhet imellan flenvandlade och

dem, fom tråffas i hafvet, at arten utan fvå-

righet kan utftakas: man finner dem, fora

ännu vifa fpår af gångjärns-mufclarna: (åda-

na fom hyfa perlor /): fom åro genomfiuck-
ne på lika lått, fom dem Purpura paed fin

tagg opnat, at förtära köttet m): fom haf-

va famma tyngd och famrna chemifka grund-
ämnen : fom åro öfverdragne med gångar af

Serpuls, på lika fått, fora de, hvilka fångas
i hafvet n): ja man råkar ibland fådana, fom

ännu äga lin fulla glans och aldeles likna

dem af famma art, fom hittas vid ftranderna.

Ar det då möjligt, at i detta mål vara ofäker?
— „

j

- *

Det är fant, at åtfkillige arter finnas i

for at gora
likhet imel-

lan det tårra och våta
,

at gyckla med månni-

fknrs kunfkap
,

och por

flera Itka harnfliga affik-
ter, En olård påttmaka-
re i Paris

,
Bernh. Pa |

Ii (Ty, vågade i flutet af
16:e hundrade - talet få-

ga de lärde mitt i Jy-
nen, at Jådane fofplier
varit djur

, fom blifvit
af hafvet låmnade der

de nu finnas. Men den

inritade meningen hibe-

höll fg ändock Jedan in-

emot joo år. 1 vara ti-

der år foga någon ,fom
tvifiar

,
at de vant hajs-

kräk. Hr. E, Bertranci

bar likvål icke långe
derom varit bfvertygad

ffåinf hans Str. int. de

la Terre och Diål Oryål
I) Rajus fant fåda-

na i Florens ; fe hans

Refa.

m) Woodward, a. fl.
2s(>. 300.

n ) Woodward, a.fl,

13, emot Plot fom päflod
dem vara Lufus Natura,
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jord hvarfven, hvars likar i hafvet ånnu icke

åro bekante* men deras anta! rainlkas dage~
ligen, alt lom man hinner mer på djupet, och

får mera kunlkap om alla verldenes delar. A-

nomia craniolaris år funnen i hafvet, och å-

ger jag Ijelf en fåftad på rod corali o) Af

Anomia terebratula åro ock omfider lefvan-

de origihaler upfifkade i djupafte hafvet ut-

för Norrige p ): en tåflad Lepas anatifera år

nyligen bekommen ifrån Africa, hviiken hic-

tils varit okånd, ehuru defs flenvandlingar

ej åro fållfynte uti våra berg: Ammons-horn,

Numifmaler, l.ituiter, Orthocerat ter
,

Befe-

mniter, med flera, höra efter all liknelle til

Na.irilus, fom af deras kamrar, fiphunculus
och öfriga byggnad lått kan finnas. Vid Am-

rnoniter quarfitta ibland fly ken, ja hela (ka-

let af deila hafs folier q). Kan man vål dä

neka, at en lådan Inå.ka år til? Om djurets

ftorlek (Varar emot fkalets kamrar, få måfte

o) Htffe äro fundne

ftenvatidlade på ftran
derna af Ivon vid Bäc-

kefkog, famt inbäddade >
i Balsberget. De kallas

Brattenburgs pånningar
och äro bejkrifnanf Bro-

mel i Ätt. Upf. och i\
Stobrei Numogr. j

p) Hr. Pennanc/Jra-

fbrfi bekommit en jådan.
Nufinnas dylika uti min

3

famt ffre fvenfka fam-
ling*»r, och åfven i ut-

länfka-tjajom Hr. Smidts

i Bern och Fru Bois

Jourdains i Paris; Bet-

trand, Ditt. Or.

q) Fiå pefare
,
på et

berg,
/kola träffas hela

Ammons [nackor
.

Pafle-

ri, Ifloria de FoJJili del

Pafaro. Lehmann, m,fl.

hafva ägt dylika.



det, emot hela Inåckan, vara ganfka litet.

De åga ock ibland flera fots tvår-iinea rj,hva-
dan det bor falla mindre underligt, at dju--
ret måfte hålla fig vid båtten och ej af haf-

vetkaftas tilland, fom de mindre arter af fam-

ma fiägte t). De fom delsutom blifvit upfU
Ilode åro fandne hårdt faflfittande vid klippor-
na a). Man har icke dels mindre vårkeligen 6f-

verkommit och kunnat urlkilja flere til fin ai£

och likhet med lefvande af detta fläkte x ).

Numilmaler eller Pånningflenar vila et fam-

manhang af kamrar inuti, fom alddes öfver-

ensflåmmer med de föregående y). Pä Or-

r) Bourguet har haft
en med ijo kamrar ;

Valifneri, en fom var

10 fot omkring ; Erhard,
en fä lior fom et lagligt
hord; Spada, en fom
vagt 10 marker.

t) Pid Rimini beflår
fanden afjmå Nautiler

,

bvilka 11000 gä pä 1

uns, Plancus de Conchis

minus notis. Hidßergen
i Norrige finnes en nå-

got fthrre art. Att. Mog.
torn. I. f. ny. Mon des-

fafina kommit af äggfom
flutit

,

utkläckts och ka-

pats pa lamf hvaräft de

dbdt fkilde från vatnet f

u) Rumphius, fom
funnit en art vid Amboi-

na, berättar den Jltta
här dt vid klipporna, ■

x ) Hr. Jtdsieu har i.

genkänt 3 arter. Mem.de
/’ a Paris 1^22.

y) Hr. Gefner boller
derafor Nautilither

,
Hr.

Bertrand fbr Operenla.

och Spada får mujslor,
Kanfke har hvardera nå-

got rätt
, ty de är o vär-

keligen af fleraJlag. De

kallas ock Lenticulures
,

Lapides numifmaticifru-
mentorii

,
Cirkel -tiennr

Saliciter
, Lerpänningari

Nummuli lutei
,

m, m.
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thoceratiter åro likaledes ibland tråffade bi-

tar af (jelfva fnäckan), och deras likar fund-

ne vid Rimini z). Beiemniter vifa ofta hafs-

låmningar utan på fig: deras ftråliga famman-

fårning liknar fnåckfeals: deras alveoler äro

afdelte med Ikifvor, genom hvilka går en

fiphunculus til axeln af fjelfva fealet, m. ra.

fom utmärker Håktfkap med fnåckor och i (yn-

nerhet Nautiler a). Belerunit-fhåckan feall

ock redan 1762 vara funnen på Sargazo, un-

der feglingen ifrån Surinam til Holland b),
ehuru mig veterligen defs fullkomliga be-

Ikrifning ej hittils blifvit af trycket utgifven.
Ecfainiter åro ymnigt inbåddade i jordhvarf-

ven,vi kanna åtven de fiåftas originaler, rnen

rörande Oliv-eller Judenftenar hafva årfeiili-

ge tviflat om de vårkeligen varit raggar af

Sjö åplen (Echini), men ehuru ej ånnu kun-

%) Plancus. Lehman

berättar fig ägt en Or

tboceratit med helt fkal.
Abh. von flosgeb.

ä) Ro fin. Hamb.Mag.
Flll.f, py; Phil. Tranf
för 1764.. De naturkun-

niga hajva varit och å-

ro ännu af ganfka olika

tankar om Belemniter.

/illa naturens riken haj-
va likfom täfiat ,

at til-

välla fig dem, och fedan
dnteligen det animalifka

med almänt bifall fådt
dem under fig ,

har icke

dsf mindre varit gan~

/ka tvetydigt hvadJlags
djur de åro lämningar
utaf. Se DiEt

, OrySl.
h) /df Dr. Phil. Fer-

m'm fkaU Belemnit fläc-
kan vara funnen ,

och nu

kunna fes i Maasftrickt
,

förvarad uti Spiri tus vi-

ni. fourn. Enc. Mars

i~f8. Sådant fynd för-

tjänte vijft befkrifning.
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nat upletas någon lefvande, fom sgt dylika,
få år icke defs mindre all ovifshet håfven,

ty i krithvarfven i Kent emot Themfen, år

en Echinie af Einta funnen, pä hvilken både

fpitfiga och rundade oliv ifenar ännu futto

pä fina vårtor fart c). Håraf läres, ej alle-

naft, at OlivEenar åro Sjoåple taggar, utan

åfven, at en och famma kan aga dem oli-

ka. Nya Echinit-arter hafva nyligen upfun-

nits, och åro troligen alla, få kallade Cryftall-
åplen eller kalkbolia r

,
Echiniter eller defs når-

mafte Eåktningar: två fårfkilta arter åro ät-

minflone redan med mycket noggranhet ut-

redde d ).
Hjuiflenar { Trochita?, Entrochitx) åro

en eller flere leder af Ifis Entrocha. Stenliljor

(Encrinitcf), tillika med Stjcrnftenar (Afleria?,
Aderire columnares), Liljeftenar (cariophyl-
lithi), m, fl vet man nu vara kronan $ en

eller flera leder af fljelken; leden, iom for-

binder kronan med ftielken, m. m. af Ifis

Afleria och defs nårmafte anhörige, flenvand-

Jade e ).

c) Hrr
,

de Luc i

Geneve inropade en lott

aj Po un ds Jamling i

Angland,
fotn efter e-

garens dhd bortfåldes.
De vifte ej af denna piecc

jorr än efteråt, och haf-
vahefkrifvit to-

men af Mem. des Scav.

Etr
, p. p.6 7,

tab, 12,

d) Hr, I. A. Gyllen-
hal, fom med en fynner-
lig flit underjoker her-

gen i Weftetgotbland
,

har der upletat 2 fpe-
cies, jom noga hhfvit
bejlirijne och ajritade i

F, Ac. H. 777.2,

e) Hr, Guettard har

uti Fr. V. H, i~jjj läm<
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Entomolithus paradoxus år fåkert af fle-

ra fårfkilta arter yj. Dels originaler åro åa-

nu litet elier intet kånde, en Onilcus fun-

.nen vid Petersburg har dock blifvit derfore

utgifven, men icke befkrifvks, få at man

hårutinnart år utur (lånd, at gora någon

jamforelle. De bekanta ipecies af detta in-

fe£l tyckes icke fkicka (ig efter flenvandlin-

garne,
aldraminft Entomon, fom har en

fpitfig utdragen ftjert, och med den ofver-

ensftåmmer ej eller befkrifningen, fom jag
frän förda upfiflnarea århollit g). Ganfka

nat utförlig medfigurer

aplyft befknfmng om det-

ta djur-, fom under namn

Sjö palm finnes uti Hr.

Buisjr :da lm Jamling,
kommit jran IndiHa baf
vet; Stjelkea dr nederft

rund
,

men blir emot kro-

van mer och mer $kan-

tig, Jmf. Davsias t. i. 2

f) DeJJe djur förefal-
la ymnigt ibland petre ■

faåa och hnfva derfore

drboUit åtfkiUige namn
,

Jafom Trinucleus firnhria-

tus, Conchites 3lohus
,

ICéférmujchel, Kakadu

mufchel
, Dudley Fosfils,

Pouléttes
, m. m.

g) Hr, Lehmann bar

i Comm. Fetrop. tom.

X upgifvit , en af Hr.

Sr ealin funnen Ontjcus

får Protypus til Ent.

paradoxus. Som han [trax

efter dog har jag fokt
ut få närmare underrät-

'telfe i detta amne
,

och

har Hr. Staehlin fkrif-

teligen berättat, at det-

ta djur funnits i lillaflo-

den Pontanka, vidhvil-

ken hans malmgård var

belägen
,

under det hans

betjänter der på några
alnars djup utkaflade not:

diuret var ganfka hvitt,

knapt 1 lin. tjockt,(yn-
tes ef hafva hvarken

mun, fotter ,
elier fkyl-
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niånga andra åro til fina originaler dels ofå-

kre, dels aldeles obekante. Om de ymniga

Porpiter, forn på Gothland finnas, hårflam-

ma från någon Meduia eller Madrepora år

ej afgiordi h), Hyflerioiicber i), TofFelmufslor

(Sandaliolithér, Crepidolither ) k), Skrufflenar

(Helmintolithus Epitomium) /}, KloffkalfH.

dar
,

utan endaft fkrynk ■

lor
, hopdrog lig nåflan i

en rulle
,

dä det vidrör-

des
, fnarade lik en talj-

klimp, ån et djur, Def- j
fe århöll Bergli. Leh-

man n inlagde i Spir itus

vini
,

men äro ejter hans

dod icke igenfundne. Hr. |
Staehlin h, r vål lofvat
fånda mig nä

gra
,

om

han deroj [kulle råka på
f.ere

,
men jag har fe- j

dan ej hordt deraf. I

Muf Teff. t. 3. f. 1, 2. |
år en ganfka Hor afri-
tad: andra Jlag finnas

ajteknade 1 V. Å. H.

n t. i.j. 1-4.

h) Hr. Linné har

handlat om dem i Mm.

1. f 01. toh, 4.f f, tom.

IS t 3 f 7 -P. På le-
nare Hållet anfes en Me-

duja jrän Indien Jör<

Original, men i S. N.

tom. 11l tviflas , om ic-

ke en Modrepora år det

råtta.

i) Hr. Bertrand an-*

fer dem
,

[om kärnar; af
en 1'erebratula kallad

Ojireope&inites.
\ k) Se Hr. Baron von

Hiip fchesNeue Entdeck -

ungen in der Naturge-
fchichte des Nieder Deut.

Jcblandes. Han har flic-
kat mig dejja [ynnerli-
ga Tofclmiij]lor, hvilkd

man i för,fia åfeendetnåp ■

ligen holler far lämnin-

gar af 2- (kaliga kräk.

/) Kallas ock Lapi-
des troch/eati. Skruffle-

utftående kanter gå
ej i fpiral, utan år hvar-

clera rund i jnmma pla-
num. De ftorfia åro 2

tum langa och 1 tum
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Conchidium') m) ,
Anomiter, Gryphiter, åt*

fkillige Tubiporiter, Madreporiter, ra. m.; men

det år ingalunda underligt, ty de djupaffe haf

åro fylde af ånnu okända djur, och i monforn

de(Te blifva bekante fä tiivåxer ock ffenvand-

lingars kännedom n )
m

57. Stenvandlingar af hafs - fofler firmas

uti obefkrifvehg mängd Sfver hela jordklotet

tjocka. Bladen ligga of

ta parallelt ,
men ibland

Jnedt. Opningen år an-

tingen tom eller fyld med

quarts. De åro af kalk

vid Averhabn
,

imeUan

Gosflar och Clauflhal

vid Hutterode i järn-
malm med hvit kantig
axel af quarts , omgifne
med ocbra til en cylin-

drijli fkapnad ,

vid Suc-

kar» i Vckermark kbtt-

jårgade igrön kalk, My- i
lius räknar demfor (iyc-
ken af Medufa bufvud ,

( Phyf. beluft. tom. 2) ;

Lieberoth for fnäckor
(Hamb. mag.

IX och

XIP); Lehmann for

Entrochi{AQ. Pet.

m) De/Ja finnas på tå-

land och Gotbiand Jamt
åro afritade iMuf. Tejf.

t. j. j. 8\ komma nog

bfverens med Sand aHo-

litber
, men äro duhla

,

och likna /por afet klöf.
n) Doge ligen uptdc-

kos nya bafsfofler
, jom

kan fes af Donatis och

och flere nyares arbeten.

?75 j följde med et lod.

up på 236 famnars djup,
under 7gr. lat. och 80

Ang. milfrdn Grönland-

fka ftranden. en fbrr o-

\kdnd hafspolyp [lJis ,fom
Hr. Ellis gjordt bekant.

Se Hifl. des Corall, J.
no. t. 57. Om Sten-

vandlingar fbi tjenar ,
u •

tom de anförda
,

Hr.

Walchs Steinreich och

hans Gefcbicbte der Vor-

fteinerungen i jynnerhet
at läfas.
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Uti och brevid Sewe-ryggen finnes der-

af otaligt många. Uti Rättviks kalkberg, 2

til 3000 alnar ofver hafvet, Belemniter, Or-

thoceratiter, flera flags Ammoniter, m. m.

Mylla af multnade fnåckor råkas i Helfing-
land och på flsra ftållen i Finland 6). Vid

Stenefund, några mil norr om Bergen, år

en klippa, hvaråftpå anfenlig långd allehanda

fnåckvandlingar fitta utanpå faflklibbade p ).
Vid Gromftad, åfven i Norrige, råkas åt-

fkilliga fnackflag neduti jorden, ja på oarna

urantore finnas flere båddar deraf med ler-

bvarf imellan q). Uti Bohus-lån och Dals-

bergen finnas de i ymnoghet. Vid Uddevval-

la äro deraf 4
backar upflaplade, 180 fot hö-

ge ofver hafvet, hvilka utanpå med mylla å-

ro höljde, fom hår och der utan blanning
Ikjuter ned i dem, fom omvånd kågla. In-

uti finnes annars en oredig blanning aflera 5

fand; gråften ; hela, brutna, flora, finä och

på ftpanden okånda fnåckor, fom miflat fm

glans. Eåtfen år en flemmig lera r ). Våftgo-
tha bergens kalk och fkifer tyckes fomligftå-
des vara en hopgyttring af bara hafs-kråk.
På Ivon i Skåne tråffas de få kallade Brat-

tenborgs pånningar. Balsberget, Öland, Goth-

land, med flere orter i Sverige s)
y

hyfa o-

o) Bifk. Browallius,
a. (i. 185 •

p Eifk. Pontoppidan,
a. ft, I. f. 86.

q) Hr. Kalm, A.

Tom. I.

r) Hr.

de coUi hus Vddeivallen-

fibus.

s) SeHr,v.LinnesJßeJor.
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ialiga dylika hafs-iåmningar. Kxicbergen, Taf-

fernels ften-grufva, och många andra orcer i

Ängiand, åroderaf fulle t). Likaledes bogder-
nai Geidern och marmorbråtten i Flandern. Vid

Bafi'e!raraßalaniter
3
m.m. Ej långt från S. Croix

i befälet Yverdun, finnes en fådan mångd

taggar af Sjo åplen, blandade med några andra

flag i fjeltva klippan, at den tyckes öfverträfia

det antal, (om hår på en gång kunnat lefva.

På fidan emot Yverdun åro otålige Pefiiniter

och oftron-fkal, och uti et litet flyckeaf ber-

get Jura flere ftenvandiingar från aflåglnafis

orter, ån fom fvnas kunnat trifvas ihop uti

mycket florre rymd af verlds-bafvet u). Vid

Pfeffers och utmed floden Sil i Zurch en flor

mångd Numifmaler eller Pånning-llenar. På

Guppen bland Alperna, mer ån 4000 fot of-

ver hafvet, åro fundne Ammons horn, ja öf-

verfla klipporna af Pilati-berg åro nåftan af

bara fnåckor hopgyttrades). Oräknelig mångd

ligger uti högarna kring Paris och i Bour-

gogne. Vid Chaumont beftå kullarna, fom

en del åro anfenligt hoga, af bara fnåckor,
cch vid Reims år en bädd af flera mil både

i ilngd och bredd. I Poitou, 5 til 6 mil

ftån hafvet, ligga pä xo fots djup allehanda

Ammonshorn, m. m., och vid klåftret Fonte-

vraud betåckes et fålt med forflenade oftron-

fkal, i å ftora fom talrikar y). Uti Touraine
*

c r

i) Rajus ocbPr. Kalm.

an. Jftt.
u ) Hr. Rertrand,

Strucl. int
. de la Jerre.

VjScheui bzer, it. alp .

I. j. nd- 28.

y ) Mem. de /’ Ac. de

Paris
, qi.f.
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ofver 15 mil från hafvet, på vid pafs p fots

djup, ligger en bådd af bara fnåckor och an-

dra hafs-kråk, fom i rymd intager långt of-

ver 170000000 cubik famnar z). Uti Char-

mante i Daophiné ligger en fnåckblandad mar-

mor-bådd, mer ån 200 famnar under hårda

hålle-topparna a). Vid Leina, i granfkapet
af Neofiadt, finnes et hvarf af bara offron-

fkal, et annat af bara fmä Turbines och et

af Tellinte b): på åtfkilliga flällen, men i

fynnerhet vid Liineburg, Ormtungor, m. ra.

uti mager alun*jord; uti Baumans-håla; Ho-

maloceratiter vid Aken, Peridiolither, Sanda-

liolither, m. m. i Hertigdömet Julich c). A-

fteriter, m. m. vid Brilon i Wefiphalen, i

nåflgrånfande blygrufvor, på Krottenberg, i

Wurtenberg, vid Querfurt, vid Briigge I

Hannover, i Afleburgifka Benbrotten uti

Braunfchvveig d) ; i Schwaben : imellan Ba-

reuth och Bamberg; uti fandgroparna kring
Leipfig: i Pfaltz: Hyfteriother, m. m. i Hd-

fen: uti Tyrolfka bergen; uti Vienfka ften-

grufvorna, och flerflådes i Tyfkland tråfifas

Stenvandlingar. Likaledes på båcten sf de

Ungerfka, i Polfka (ak-floarna, uti Pyre-
neerna, i berget Cenis, Apennin och de

flåfta Italierdka marmorbrått. Sanden vid

Bologna beftär af Ammons-horn, fbm ej å-

%) Hr.R e a umu r, M?w.

de 1‘ Ac. vj2o .

a) Hr. BufFon, a. fi.

h) Hr. Rapfe , Inf.

nat. f. i5.

c) Baron Hupfch.

d) Vogel, Mineral-

Syjlem.



ro i linea igenom e), och öfverfl: på berget
Paderno är fullt af Vid Li-

vorno kan man ej fatta foten til marken, u-

tan at trampa hafs-lämningar /). På Mal-

ta finnas i fynnerhet ormtungor: pä Minorca

allehanda forftenade hafs-fofler och om

Pånningflenar varit hafs - djur, 13 beflå hela

bankar och klippor derutaf vid Villers - Cot-

terets; vid vågen imellan Valorbe och Ijén

Joux, uti befälet Romainmotier b)\ vid Ve-

rona; i Schlefien i
y,

och på mångafaldiga an-

dra orter, hvilkas upräknande fkulle intaga
for mycket rum.

Uti Afien år formddeligen antalet flår-

re, men vi åga icke tilräckelig undetråttek4

fer derom.

Vid Nakouraj fordom Scala Tygriofura

e) Comtn. Bon. f 66.

/) Vallisnieri, De

Corpi marini che Ju mon-

ti fe trovano.

g ) Sami. N, Reif.

Fhl.J. 134•

h ) Hr. Bertrand. Str.

jnt. de la 7erre, / i~j.

Det dr bos AuElorerne

en (ior förvirring vid def-

fafmd runda eller platta

kroppars namn. Så myc-

ket jag af de fiefta kan

Jluta menas med Meco-

niter ( Falmofro ) och

Cenchriter ( Hirs ) fmd

plattade ; med Pifohther
och Orohias jlörre,

run-

da, famt (ka liga,
med

Pbaciter (Linfar ) de Jom

bafva kamrar inuti, och

annars kallas Numifma-
ler; med Hammiter och

Stigisiiter de aldramin-

Jia. Öfver hufvud kal-

las ofta alla defje Ooli-

tber, och Pyriter ,
dd de

dro af jdrn.

i)

or. 11. J. 73.
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kallad
i

finnas hafslämningar, hvar fom gråf-
ves k). Uti bergen vid ftaden Gibeal, of-

ver 7 mil från hafvet /), och Sfvan for Ba-

rut i berget Caftravan, tråffas forflenade fl-

ikar. Libanon hyler fifk-rangel, röd corall,
Echiniter, m. m. m)°. Carmel en myckenhet
juden - ftenar »), oftron-fkal 0), Hyfterio-
lither p), m, m. Pä Sinai åro ftenvandlin-

gar lållfynte, men vid Corondel tråffas Pe-

ftäniter, Echinus fpatagus,m. m. q). Öfverffc

på några berg, imellan Smirna och Tauris
*

finnas fnackor til öfverflod Perfifka ber-
rrbs

*

k) Dr. Shaw, Hoy.
Tom. 11. f 70. Carmel,

lerge?i vid Latikea (for-
dom Laodicea ), JeruJa-
lem och Bethlehem, by-
Ja hvarf af lös krita.

I) Mem. de /’ Ac. de

Paris, /'703

m) Paul Lucas, tom.

11. f. 380, De Jå kallade

Beth le bemitifke arter

fran Judeen fkola ej an-

nat vara än med fiere
kalkfkorpor öfverdragne
korn

, af lika bejkajfen-
heten

, jom de
,

hvilka

träffas i /Egypten och

pä Libyfka bergen.
n) Shaw, n. fl.

0) Cor. Brun, Voy.

au Lev. chap. yy.

p ) De Moncconys ,

part. 1. f. 334.

q ) Shaw, a. fi. 11.

fl 84.
r) Tavernier, Foy.

tom. 1. Han fant befyn-
nerliga flenvand lingar i

en långfluttande backe

vid ftaden Tokoriam
*

Hvarfven voro öfverfl
kalkflen

,
dermder en o-

; dugligfoampig fkärpfien
y

' och underfi en fom glas
j genom/kinlig flenart, uti

hvilken äro fundne ödlor\

m. m. Stenen huggestil
prydnader i bus. Der

Cajpifka hafvet infkjuter
i landet Marandran

291Om Stenvandlingar.
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gen tyckas fomligflådes hopgyttrade af bara

fand och (hackor. Likaledes de fora ligga
omkring Cafpifka hafvet ända til topparoe,
fom öfverftiga molnen s). Uti Caramaniens

hoga berg äro åfven foåckvpndlingar inbåd-

da.ie t): vid Tfchudinora och andra ftållen

i Siberien u): öfverft på Chinefifka bergen
x)

,
o. f. v.

Uti Arica imellan Suez och Cairo, farae

uti alla Libyens hogder, fom ej af fand åro

ofverhöljde, råkas Echiniter, {nåckor och

musflor, fbm åga fina likar i Röda hafvet.

! nejden af Ras Sem, i Riket Bjrca
,

har

flygfanden borfgomt många lafs F.chiniter och

andra his - låmningar. Omkring yEgyptifka

pyramiderna träffas pånning-ftenar, Sjoåplen
och deras taggar, coraller, orrntungor, fnac-

kor, m. m. Klipporna vid Oran hyfa i fyn-

nerhet coraller y). Vid Maflreicht, befyn-

la räkas flika ftenvand-

lingar, men fparfam-
mare.

.r ) Kimpher Am.

Ex. f. 430. Olearius

talar om berg, der graf \
var åfverft voro uthugg-
7ie. Tvä med honom hjelp-
te hvarandra ditup Väg-

garna af kamrarna be-

ftodo affand och Mnfcii-
liter hop vuxne.

t) Spanfka Sändehu -

det Figueroa anmärkte

det med förundran, pä

fin rejajr ån Orvnis.Lei b-

nitz, a. ft. ft. 23.

u) Pr. Graelin, Rei-

Je durch Siherien.

x ) jkef D’tncarvil!e,
Phil. Tr. vol. 48.

y) Shaw, a. ft. tom.

H.f 84. 12-j -12y, Hvad

fom föregifvits om Fas

Sem, eller den Jä kalla-

de förftenada hyn }
at der
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rerligen emot byn Zichen eller Tichen och

lilla berget Huns, finnas många hafs fofter.

Sand bergen vid Ceraldo åro dcraf fulle z),
och uti et berg vid Fez ligga både Europei-
Iki och Americanfka Ijo-kråk begrafne a).
Uti Akimfira guld - grufvorna, 200. mil ifrån

Gu inea-kuflen, (kola finnas förftenade ågg
af åtfkillig fiorlek, (hackor, na. ra. b

fkulle finnas gammalt och

ungt folk, bo[kap hufe-
räd, m. m. forRenadt

uti ätfkilliga fällningar,
ar en ogrundad dikt.

z) Foy. des Mijjio-
naires, tom. 111. fio
fom, 11 f. 312.

a) Bourguet, a. R.

h ) Rom er. a. fl. j.
20. Den gamla marmorn

och fä kallada roda pnr-
phyrn, (ingen värkelig
Porphyr har bittils fun-
nits hyfa Renvand lingar ,)
fom förmenas vara ta-

gen af Salomos tempel
och cegyptifka palats ,

Jamt är i Rom pä ätfkil
liga ftällen använd\ /kall

fjyfa myckenhet hafsfo ■i
fler, livit a fläckarna uti

denna porphyrn hafva I
mit uti en Jvart prick och !

fkoJa ej annat vara. an

| en otalig jmälta Sjoäple •

\taggar. I Bourgogne ,

!ej långt frä »? Dim?, ar

• et ftort ftsnhrdtt affam-

\ma porphyr
,

men ej bär-

; dar e ån marmor ,
och vid

\ftaden Montbard en dy-
. /z'£, men ännu mjukare
\ och mera hvit af anfen-

ligare a??tal taggar,

(9-

heiifkerna pa S. Pehrs
,

\Lateranfka och Navon-

Jka platferna päftås va-

ra ifrån cegyptifka pyra-
viiderna. Ämnet lärer

vara en roånktig gra-
nit

, fri frän hajs kräk
,

äfven Jom gröna por•
phyrn. Ruinerna af Ra-

den Ain el Moufa och

des vattuledningar fant
Dr, Shavv fulla af fnäc•

kor. Likaledes gamlä
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Nya verlden år icke fattigare pS hafs-

lämningar, än den gamla. Canadas kalkfterj

innefiuter mångfaldiga hafs-k'äk. Uti Nya
York, Penfylvanien, Maryland ochVirginien
finnas de i jorden mån: hela och föga förän-

drade. IN. Jerfey, omtrent 17 mil från haf-

vet, råkas Glams i jorden, ja ofiron - fkal på
mer la 40

fots djup, I Carolina, jo til 12.

mil från hafvet, ligga ofiron 15 fot djupt.
De hoga blå bergen, {om fliilja Ångelfka
nybyggena från Indianerna, famt {lräcka fig
i N och S från Canada ända til Carolina, hy-
fa mångfaldiga (nåckvandlingar, både i lofa.

jorden och inuti hårda ftenen, de ligga dock

inemot 50 mil från hafvet c). Grunden på
Antillerna år nå(lan bara hafs-foffer. P|ber-

gen vid S. Juiien, ifiåo toppen och anda ned

i jorden, träffas ftora oftron-lkal, ehuru in-

ga finnas i hamnen d). Stenvandlingar fin-

nas åfven annorftädes, i Brafilien, Tucuman

och Magellanifka länderna. Kring Conceptions-
viken i Chili, långt ifrån hafvet, ligger en

Inåckbådd af några famnars mäktighet. Der

åro ock kullar af 20, ti! 50
famnars hogd 6f<

yer hafvet, hvilka endaft beffa af hafs - fo-

murarna i Suez och qvar-

lefvornaaf dejs port.Mu-
rarna af Jiaden Fcdter-

ra i Tojcana
, byggde for

3foo år fedan ,
beflå ock

»ffnåckhlandad Ren. Ste-

non, [olidum intrn Ja*
lidum.

c ) Hr. Kalm, A. R.

tom. 11. och 111.

d) Se Ridd. Narbo*

roughs Reja,



fler tf), I Mexico vid Chalma
,
vid Suvra, vid

Rucra, och flerflådes finnes deraf i mycken-
het/). Uti Cordilleras - bergen troddes en tid

inga flenvandlingar vara g), men fede'mera

åroder fundne Aroraons horn b), och 1761
i Gouvernementet Vanen-Velica, under 15

gr, 14 m. lat. Pefldniter til anfenlig högd öf*

yer hafvet i).

SS. Ds anförda och dylika bafs limnin-

gars tåge Sr flera förändringar underkailadt. I

anfeende til hafsbrynen, få finnas de ibland

flera tufende fot derotver på anfenliga berg-
toppar, fåfom vid St we-berget, pä högfla
Alperna, ja i America til hela 14442 fotder-i

éfver k). De finnas i hvarf, x til 300 fam -

e) Hr. Ulloa, a. ft
.

tom. 11.

f) Dom de Alzate

y Ramyres, Journ.des
Sc, ni3. Juin.

g) Hr. De la Con-

damine har gjort denna

anmärkning. Det vorefå i
mycket underligare , fom
der finnes marmor på fle
ra ftällen, och Cuayaquil
ligger pa en krit grund.
Man har giffat ,

at eld-

fprutningar 6fverhöljt el-

ler förflört dem.

b) Hr. De la Con I
damine har Jedan ge- 1

nom href blifvit under-

rättad, at Ammans horn

\funnits pa håga bergen
i Peru. Mem. del' Ac.

-68.

i) Mem.de /’ Ac, de

Paris
, ny 2.

k) Hr. Gentil bar for
Fr. Vet. Academien up-

vifl Pe&ines tagne 2200

toijes öfver hafvet i et

her
g, fom holler quick-

filfver malm. Quickfilf*
vet (lod hdr rj fr. tum.

1\ lin.
, men på tappen

16tum6 lin. Hr. Roner
#

Ohf.rbyJ.Vc.tom.VllL

295Om Stenvandlingar.
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nar under hårda klippor, iåiom i Dauphiné
och

‘

berget Genis; de träffas ock i jor-

den på horre elior mindre djup, iäfom på
bätten af Ungerika grufvorna, i Amherdam

pcå inemot ioo, och i några berg, på jocq

fots djup /).
Merendels åro flera (lag fammanblandade,

få at uti farorna (fen kan träffas en Echinos,
en Heiix, en Millepora och en fifk -tand ?//),
o. f. v. Stora och fmå, gamla och

unga,

ligga om hvarandra. Men underflundom Ha-

nes en vifs art råda, eller enfam utgöra he-

la bädden, fåfom de förut nåmda Turbines

och Tel!ins vid Leina, Entrochiter vid Rie-

chen, o. f v. Det år ganfka märkvärdigt, ac

mångfildes der taggar af Sjo-Splen finnas i (for

mängd träffas intet enda Sjö-äple n).
Pä* många Ifållen ligger et (fort hvarf,

ntan någon främmande tilblanning, ty den

jord, fom imellan dem finnes, är ej annat,
ån fnäckbitar eller pulver af fådana, (om blif-

vit brutne, nötte och multnade. Såårfnåck-

bådden i‘Touraine befkaffid. Annorffädes är

en oredig blanning af hafs-kråk och flera äm-

nen, fåfom i Skalbergen vid Uddevalla.

Underftundom lefva deras likar uti når»

grånfand® haf. Så år med de arter, fomfin-

nas forftenade i Libyens hogder, hvilka rå-

kas uti Röda hafvet. Ofta år ea blanningfrän

l) Ray’s difcourfes
.

m) Leibniz hade en

fädan från Malta. Se a.

fi. $ 24.

n) Bertrand, Struc,

int. de la Terre, f. 2s.



vi dt aflågfna vatten, fåfom i Touraine och

vid Uddevalla. Vid Fez ligga Europeiika och

Americanika tiihopa. De fläfta arter, iom i

Ängland finnas flenvandlade fäs ej igen i haf-

veÄforrän emot Florida 0).

Ånteligen mårkes, at de på många Häl-

len ligga vågrätt elier juft få, fom vatien

forer ilika ämnen. Uti Ångelik a krittbråtten
Cj

råkas oftronikal i iådant låge, roed urhåika-

da ildan upvånd p). Så ligga intil de

dre bitarna uti Tourainfka bädden, tilteken,

at de efterhand blifvit ditiamlade af vatten,
och ej af påiiggande tyngd (undertryckte. Ån-

norifådes finnas dylika hafs-fofter oredigt, lik-

fom med flor våidtamhet hopvråkte.

59. De ämnen uti hvilka hafs-folier fin-
nas antingen lofe, eller til hård ilen {amman-

Vuxne, äro af fiere ilag.
Löfe träffas i fand, lera, mårgel och al-

lehanda jordarter, men ätfkillige ftenarter åro

aldrig befundne hyfa foär deraf, Flokaik,
krita, alun-och Jer-lkifer åro de flag, fom

alimånnaft och i ftörfla mängd äga fådan

främmande inblanning, i fynnerhet det forfta.
Uti deffa ämnen traffas icke allenaft mufslor,

fnåckor, coralier, djurvåxter och dylikakråk.

0) Pr. Kalm
,

dif. de

ortuPetrificatorum ,f 7.
Littorales pläga bafs-

kråkkallas
,

[om hålla til

ej långt från landet och

äode ymnigt träffas på

jtranderna upkn{lade;men
de fom lefva på dorfia

djupet fä namn af pela-
gic<e.

p) Pr. Kalrn, A, R

I, f 2^2.
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utan afven ibland fifkar af allehanda flåkter
s

merendels helt platte, dock ofta få noga ut-

märkte, at fenor och deras flrålar kunna (kiljas,

I (kifer åro vanligen flenvandlingar lå ned-

tryckte, at de ofta bruftit fonder.

Uti Sandflen åro de fållfyntare, dock fin-

nas de på ådkilliga orter, fåfom neduti et

berg vid Rofenthal, ej långt från Dresden;
uti Pirna fandflens - berg, ifrån toppen til

ten q)\ uti B å bergen i America r), pch på
några andra (fållen.

Gips forer vål fållan flenvandlingar, dock

åro deruti fundne kåkar med tåndfr af obe«

kant diur, m. in, $),
Uti flint* arter råkas Stenvanlingar i de

nyligen natnde Blå berg och annorflädes.

Bernftea mnefluter ofta mygg, flugor, my-

ror’, fpindlar, eller andra yrfå.

q) Hamb. Mig. IF,
Fl och FIL

r) Pr. Kalm, A, R.

U. f. 25 <j.

Prof. Donati har fun-
nit enfnack laddutvher-

gen, jom(kil ja Provence

jrån Piemont. En klippa
bar han fedt til anfen -

lig hågd genomhårad af

Phalades.Denna artmujl-
hr lefver inuti bårda flen,

dock altid under vatten.

Således tyckes hafvet, fom

ännu hefiår denna klip *

pnns fot ,
hdr anjenligen

hafva fdnktjin bryn. Se

Pbil. Tr. vol. L. p. t. f.

60. Det namnes ej hvad

ämne denna klippa hefiår

utaj‘

s ) Hr. Cotte har vid

' Montmnrenci träffat få-

dane och fkickat dem til

Hr. Macquer. Mem.de

1 Ac. de Paris
,

/7Ö7, J.

28. I Perfifka Alahaftren
berättar Ridd. Charditi

fig hafva Jedt en bdla.

298
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Uti Sweiz (kall fjelfva gråflen icke va-

ra fri. Vid Mulithal, ej långt från ffaden

finnes en grofgrynig hård flen,

boplatt af quarts, flinta, fkimmer och fpat,
uti hviiken pediniter, orm-tungor, m. m.

ymnigt åro inblandade. Stenen finnes i flo-

ra bläck, imellan två flintblandade fandhvarf.

Något längre från famma ftad, vid flättet

Wicken, träffas famma, men fingrynigare flen-

art, åfven fnåckblandad t\ Deflk arter åro

dock (narare en fandgytring, är granit.
Ibland finnas hafs-fofter uti malmer. På

Jarlsberg, Hagatjärns Schurff, i Norrige, lig-
ga raufslor uti magnet u).

Horn-fl<ifer, täljflen, Asbeft -arter ,gHm-
mer, fpåckften, Porphyr, Granit, med flera,
bar man hittils icke funnit härbergera dylika
främmande faker.

Alleflådes der flenvandlingarna ligga in-

packade i fafl klylt finnas aftryck efter dem,
til teken, at de fallit uti mjuk bädd. Ibland

år ock aftrycket tomt, och kroppen, hvaref-

ter den blifvit gjord, forfvunnen.

60. Hvad Stenvandlingarnas egen hefknffen-
het angår, fä år den åfven mycket fkiljäk-
tig. Somligflades finnas de aldeles oförän-

drade. Sådana fkola träffas i fkal - högar-
na vid Conceptions viken i Chili I bergen
vid Verona år et hvarf hvit och mjuk ften,
uti hvilken fnåckorna åga vanlig glans x).

t) BertrandjZk'#. or.

11. /. ijy.

uj Hr. Cronftedt,

Min.f. 244.

x) Rotari uti et href
til Vallisnieri,
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Rått ofta år dock den glånfande hinnan helt

tun och fjällas lätt af.

Ofta förekomma de Sikfom calcinerade
,

matte och Ikore. Gemenligen ligga i lola-

re jordhvarf fådane.

Uti kaik-berg åro de antingen 5 lynne
af tåt kalk, fåfom på Gothland, eller foati-

ge, fom i Balsberget uti Skåne. F.ntomolither

åro nå!,fan aldrig fpatige.

Somlige åro förvandlade oti flintanter. I

Tommftroramen uti Siberien finnas cnusflor

af Carneo!, och uti Konungens i Frankrike

fåmling forvaras peftiniter deraf, famt echini-

ter af agat. Echiniter åro ofta af kalkfpat,
fylde ined flinta och åfven omgifne dermed:

ibland de (jelfve af flinta och fyllde med

krita. Entrochiter åro rnåfl: (patige och gan-

fka fällan af flinfa. På Gothland träffas Mil-

leporac af hvit flinta. Sjelfva quartlen träffis

ock underftundom i fkrufftenar och några få

andra flenvandiingar y).

Af viktril genomträngde råkas omkring
Reims. Uti Andrarums alunfkifer åro kis -

vancllingar. J Norrige vid Tonsberg år fun-

nen en fingers tjock och en fot lång orm-

lik fienvandling, med ena fidan intryckt uti

et flycke fvafvel-kjes z).

I Schlefien, Ångland och flerflådes fin-

nas flenvandiingar med gedigna ränder af

y) Bsrtrand Stmc?.

de la Terre
, /. 31\ Leh

ffiann
,

AQ, Pst. /7T/5

Gesner de Petrif.
z) Pontoppidan ,

n,

fl, I,J. J*cP»
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guld eller filfver pä ytan.
Mufslor af cinno-

ber, fylde med (amma art malm, åro vål ra-

re, dnek ibland fundne a).
Turkos hyfer koppar i kalk-form. Vid

Eisleben, Mansfeld, Ofterode och annorftådes

finnes kopparkis i förftenade fifkar. Jag har

redan nämnt om fienvandiade mufslor i mag-

net fi än Jarlsberg i Norrige och fortjåna del-

fa närmare befkrifriing, 1 den handften af

onotrent g cub. tums rymd, fom finnes i A-

cademifka Samlingen härftädes, beflår detmå-

fia af en fvart magnetifk jårnraalm med nju-

rar och ådror, dels afkoppatkis, dels af groft,
grått, jlrnhaltigt lerämne, fom år tåmmeli-

gen bårdt: af detta fénare åro ftenvandiingar,
fom likna Anomia lacunofä, dock fynes in-

gen quarlefda at fkaiet, men med kopparkis
åro de mer elies mindre dels öfverdragne,
dels

genom fatte.

Vid Blankenburg träffas Peffiniter, Tur-

biniter, Entrochiter, m, ro. af järn-malm.
Skalen åro för ofrigt antigen toma, el-

ler fylda med hvarfvets åmne,
c
cryfiall, fiin-

ta, kjes, knäck-bitar, m. m. År fyllningen
af annan art, är det orogifvande hvarfvets,
år det tecken, at dellå fnåckor blifvit flyttade
ifrån en annan bådd. Ibland tråffas endafl

deras kärnar. Åro de af hvarfvets åmne, få

fynes gemenligen deruti fkalets aftryck, men

annars icke.

6i. Allehanda växter och deras delar träf-

a) Miner. Sami\ tom
.

L



fas åfven i jord ■ b varfven inpackade. Ibland

fim.es ej mer ån bara aftryck derefter,

ne tråd åro fundne af mångahanda flag, få-

lora palmaloé, bok, ek, gran, tall, hade],

en, mullbärs - träd, lind, m. fl.j likaledes or-

ter och ormbunkar: fåckerror, korfvel,

kol, råtrumpa m. ms h).
I anfeende til hafsbryneh, få finnas def-

fa åmnen anfenligt både ofver och under den

famma, ÖFvefft på Stella, bland Alperna 4

foregifves en ftäm ligga, ehuru ftållet fattes

ofver
4000 fot högre ,

ån högfta ört hvaråfl

på defia fjäll tråd kunna våxa r). Vid fladen

Munda finnas berghvarf af tråd på mer ån

ixoo, och vid Alledotf i Heden på 1500

fots bogd d). På många Hållen råkas anden-

lig mångd underjordilk fkog, mer eller min-

dre djupt, men fom gemenligen bår marken

af mindre ålder, ån ftörre delen af de åm-

nen, fora förut blifvit upråknade.
Uti Tylkiand äro fundne aftryck efter

Ofiindifka våxter e ), och vid Chaumont i

Lionnois en Ikifrig ften, uti hvilken nåftart

alla lager vila blader och ftjelkar i aftryck.

h) Bertrand, Di£i, or.

11. 203. 21p.

c) Dr. Joh. Scheuch-

Zer har flera gånger bu-

dit til at fjelf få betrak-

ta den
,

men blifvit af-

hällen genom [no. De

vagfatnmafte jagare baf-

va endafl [edt detta un-

dev, i fall det dr fani.
Mem. de /* Ac, de Fa-

ris q10.

d) Hollman, Pbil.

Tr. i-jdo. /. jod, följ.
e) Leibnitz, Prsio-

gxa.
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iltien ingen enda franlkort, utan antigen från

lOft-eller Vårt-Indien. Ormbunkar och hår-

ivå*.ter lynas hår tydeligaft, Aftrycken åro ef-

I ter utvicklade blad, juft fom de varit flytan-
de på en vatten-yta. Befynnerligaft förekom-

n er, at de afrryck, fom ligga ihop, åro af

I famma lida, det ena utgropt, och det andra

luphöjt. Månne, under det bladet flutit, nå-

got flarn fatt fig på ofre fidän, hvilket omfi-

i der hårdnat, lamt ledan bladet multnat och

bortfallit, nedljunkit uti mjuk bådd, hvaråffc

I lamnr.a fida å nyo blifvit aftagen/)? Af-

i trycken vifa ofta ej allenaft fljelkar och blad

med alla fina fibrer, utan fron på Ormbun-

kar, Tamt ibland blommor med Stamina och

Piftiller g). Hela blommor åro underftun-

dom få tydelige, at man trodt fig kånna dem

igån, låfom Aflcr alpinus vid kloflret Ihle-

feld i greflkapet Hohenftein b). For öfrigt
kånnes ock Galium album, Vaccinium, A-

fundo, Equifetum, Polypodium, Pteris, A-

Iplenium , Polytrichum, m. fl.

Ifrån Pappenheim åger jag en grå mär-

gel -Ikifer, hvilken ganlka vackert uti alla la-

ger foreflåller måflar och lådana figurer, fom

i allmånhet få namn af Dendriter. Uti Sinai,
Horeb ochflerflådes tråfFas en art marmor, fbm

af dylika målningar kallas Pietra embofcata i).

j ) Hr. Juflieu, Mem.

de /’ Ac, de Faris
, iqig.

g) EjilenK
N. C, app.

h) Lehmann..

i) Becraan, Hifi, ö
t

T. f. 2f)S*



Slika bilder finnas underftundom uti Agaf,
Chalcedon, Florentiner marmor, och andra

åmnen, hvllka, genom en lefvande foreftåll-

ning underhjelpte, afbilda mångfaldiga faker.

Defle tekningar åro fä mycket mindre af in-

neflutna vaxter, fom kånften kan efterapa
dem pä annat lått. Ångor eller något flytan-
de våiende, tyckes uti fprickor och fognin-
gar haft tilfåile at intrånga och utbreda lig ef-

ter håligheternas olika Ikapnad. Jag har ty-
deligaft fedt det på åtlkillige flycken af Pap-
penheims fkifer, når den varit fprucken fvårs-

ofver (kifringen, ty då har altid ftaramen af

defle inbillade våxter varit i fprickan och der-

ifrän grenar fpridt fig imellan alla lager, hvil-

kas fammanliggande ytor ingalunda paflå tåte

ihop, utan halva fynligen otaliga gropar ock

ojämnheter.
62. Vaxter finnas i jordens Ikote under-

flundom foga förändrade. Vid Briigge i Flan-

dern finnas tråd på 40 til 50 fots djup, 15

tått, fom uti en Ikog, hvars flammar, qui-
flar och lof, äro lå bibehållne, at arterna

lätt kunna åtföljas. En palm- (tara år funnen

vid Ras Sem i Africa uti tåmmeligen full*

komligt tilftånd.

Benbråt-ften ( Ofleocolla) tillkapas under

det rotter åro lefvande, ty då de ifrån fm

nejd inga vatten och grunden år få befkaffad
,

at et ganlka fint flarn kan följa med, flan-

nar den vid ytan, hårdnar omfider til och

för, då roten rutnät, et tomt loder derefter.

ädana har jag ledt i märgel och fand, un-
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fclerftundom af ochra genomräftade. Håraf

fördas åfven huru någon del aiienä af roten

på en växande tall kunnat förvandlas til vår-

kelig benbrotden k). Den finnes uti mager

grund, pä ätfkilliga orter i Tyfkland, Polen
9

Frankrike /
,

och annordådes, Storleken år

olika efter rötternas. Utanpå åro de gemen*

ligen ojämnt: inuti år ibland åmnet lika an-

da igenom,' underdu ndom fes olika ringar,
fom ej altid ä ro mårken af organifk bygg-
nad; uti rågra träffas fyllning eller kärna,men
oftad äro de likfora et rör mittuti toma, hvar-

af förmodehgen namnet upkommit m), e-

medan de af fkapnaden hollits för gode emot

benbrott Underflundorh finnas juft ej låda-

ne partiklar, Fvaraf de bedå, i (amma hvarf,
utan antmgen

öfver eller under. Om fkor-

pan hinner biifva for vatten ogenomtränglig
måfle roten do ut. Ifrån japan foras ibland

röctér äf fint ier tii Eurooa.

ftamnnar med tydeliga års-

tingar, fibrer, m. m. åro fundne i Slefien vid

I andshut, i Båhmen vid Schwanberg, i Un-

gern ,
Polen, Saxen, Italien, Ängland och

k ) Herr Glediffch
,

Mem de /’ Ac. de Ber-

lin, 114-8-

1 1 Hr. Guetfafd,M?ffi.
de P Äc. de Paris

,

m ) Hr. M irggraf har

genom ebemifka proffuli
vit benbrotften beflå af

åfvannämda åmnenjblan•

dade med multnade växt-

delar, hvadan
genom de-

ftillation deraf låtteligen
bekotimes en fpiritus u-

\ rinöfts. Se Mem. de l'A~

cad des Sciences dé
(
Ber~

lin, a
,
ji.
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annorflådes, af kalk, gips, fand eller flinta, Af

flflnåmda art årode vid Dresden, Chemnitz

och i fynnerhet vid Coburg, der ibland hela

tråd upgrafvits, fom tillika vilat Calcedon,

Jaspis, Onyx, Agat ochCarneol n). Ibbnd fy-
nes inuti en jåmn mafla utan marken af

orga-
nilk byggnad, men andra vifa på det tydeliga-
fle bark, årsringar, fibrer, kärna, qvular, m. m.

o). Gu! flinta i vaxters hamn råkas i Irland, I-

talien och flerflådesy). Vidßochefort år en flor

flarn med rotter funnen i lera på 12 fots djup.
Tårf och rotter genomtrångas ibland af ]årn-

viktril, låfom i Öfler filbergs rnåfla. IXdle rut*

na icke, ejeller låga de i eld, utan kola allenafl.

I Ängland och Skåne finnas fådana
,

lom

mer och mindre infugit jord-eller berg-fet-
mor. Når de fullkomligen hunnit måttas blif-

ver deraf Gagas. Vid AllendorfF ligger et

helt hvarf lådan, dock något mjuk, hvarof-

ver på 2 famnar jord - fetma år liklbro ut-

guten,
och ofverli: en Ifenbådd q). 1 Aca-

demilka famlingen härdades år et llort llycke
bokträd, ti! bark, qviftar, ro. m, ganlka kån-

neligt, men nu förvandlat til hård Gagas:
detta år funnit i Skåne. Ibland påhittas vid

Dresden llycken tråd, hvaraf en del år ånna

oSndrad och det ofriga fienkol r).

n) Schulzen
,

Be

tracht. der verfi. bolzer,
Dresd, /qjq.

0) Hr. Fougeroux om-

talar en Jådan i dnHa-

melfka famlingen, ifrån

Mnrtinique\ den är en

[kon Sarännyx.
Se Mem,

de t Ac. cle Paris
, n59-

p) Bertrand, Di&.or,

q) Phil. Tr. näo.

r) Hr. Lehmann.
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Kisvandlade tråfFas på åtfkilliga orter.

Ibland ar et ftycke af kis och reften a-

gat j). Et kopparbaltigt kornax- år i Sweiz

funnit £), och vid Orbilfau i Böhnoen, likfom

en underjordifk (ko
g a t |årn - malm

,
hvil-

ken och tilgodo göres. Der år ibland andra

en hei al upgråfven (å fullkomlig, at (jelfva

knopparne voro i behöll. I den fam!ing, fora

år under mm vård, finnes en ftor rot deri-

från, ganfka tydelig utanpå, dock fynes inuti

ingen organifk byggnad, men et ftycke af en

(tara från Brandtroder kolvas k i Hellen vifar

ånnu fina fibrer, dels lo fa, dels til faft jårn-

råft förvandlade. Vid Frankenberg i HelFen

tråfFas i grå lera rä ungefärligen 6 famnars

djup årfkiliige befynnedigc ftenvandlingar. En

del kallas kornåhren, ehuru de tydeiigfte likna

nårmaft ax af Phalaris. De holla hogft 90

pC. koppar och 6 lod filfver i Fahlerts, famt

hyfa dels utom både jårn och arfenik. Stån-

gen - graupen åro fvarta och likna et med

bergfetma genomträngt tråd, lamt föra hvit

kis, koppar - lazur, ja ibland gediget filfver,

antingen körtelvis eller i angefloger. Der in-

falla åfven lerlkifvers ftycken med vegetabi-
I fka aftryck, genomlatte af ftenkols bitar, hvit

i kis, koppar-gront, m m. u).

s ) Et fådant bar fun-
nits i Hr. Davilasfkb-
na Samling.

t) Dr. Scheurhzer,

1Jom funnit et fådant i

fkifer
, Jliitar deraf, at

fyndifloden kommit Var-

tiden, Orycl. Helv f. 20 p.

u) Lehmann, Phy-
fic. Cbym. Schrift,



En anfenlig ftubbe af Åfvenbok ( Carpl-
nus) år i bergen vid Stampa upgrafven utuc

mårgel; den var 3
fot lång och 6 vid, ro-

ten gick 5 fot rått ned. Bark, tråd, m. m.

/könjes tyddigen, Ämnet år brokigt, hårdt,
famt eldar mot ftåi med fvafvel - lukt. Hela

klumpen våger 5 - 600 fkålpund u ).

De flåfta forftenade frukter äro falfke.

Nstter och ollon finnas dock mer dier mindre

förändrade i flenkoisbrottt en Ceder-kotte af

ften år funnen i en fändhog på Piemontefi-

fka bergen, Tali - kotte af kis vid Wien i le-

ra x), ax af Mais, Valnotter y) ,
mandel,

meloner från Libanon 21), m. m. omtalas äf-

ven af Naturkånnare.

63. Sluteligen bota ora flenvandlingar
raårkas följande omfländigheter, Ehuru de på

några/tallen kunna beftå af en enda art, fom

åtminftone i antal /å ofvergår de ofriga, at

den nåftan enfam fynes, lå/bm oftron, Echi-

nit-taggar, m. m. på en del fållen, vifla

Turbines vid Osnabruck och Oppenheim, o.

£ V. dock åro geraenligen flere /lag blanda-

de, hvarvid likvåf en kännare rätt ofta fin-

«) Clozier, Mem. des

Sp. etr. tom. 11. f. jjS.
x ) Guettard, Msm.

de V ylc. 77 fj> och i-fj.

y) Davi la, Cat. du

Cab. tah. S. Fn förfie-
-71 ad Valnöt kårna ined

ofhrändrat [kal vifas tub.

7. 0
, funnen i Francbé-

Comte 30 famnar djupt
i en Ja/tgrufva, for ijo

år fedan.

z) Jufli berättar fig

dgt en jorflenad mandel

och fedt i JVi&n en me-

lon af (len.
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ner åtlkilliga arfer följas 13 låkert St, at när

Inågra fynas han tåmmeligen tryggt Hutar om

de andras närvarelfe, och åfven finner dem

\rid nogare efterlökande a). Det år väl fåll-

lynt, at finna fmå hafskräk med qvarlefvor
af de ftora blandade }

det händer likväl: lå-

iledes trålfas Hvalfilk ben ihop med fnlckor

vid Montpellier b), ucora dylika förut näm-

da prof Ännu rarare är, at träffa dem ihop
med landtdjur, fogelnäbb i Ikifer c), m. m.

ivilår
dock at det ibland händer. I Butter-

berget vid Harfzburg träffas de i kalk tilfam-

raan med tråd och fvampar, förvandlade i

fiinta d). Scenvandlingarne åro defsutom in-

galunda nödvändigt af lämma art, fom bäd-

den de ligga uti e ), ty man finner kilelarta-

ide och kiliga i kaik, o. f. v. Entomolither

åro fållan foatige.

I anfeende tii belägenheten kan det ingalun-
da i almänhet anfes for ricktigt,at vegetabilifka
aftryck ligga djupaft, deröfver ffenvandlade

tråd, lå Ichtyolither och Zoolither, lamt öf.

Verit Ikal-kråk/). Vi hafve Itrax ofvanföre fun_

a) Hr, Rouelle den

äldre har förfl anmärkt

denna omjiändighet,
h) Hr. JufTieu.

c) Uti Hr. Davilas

famling fants et upbögt
halfbpit jogeinåbb , ty.
lin. långt och

j
hredt

,

der det var tjockafi. Se

Cat. du Cabinet T. 5. t-

j. Det fatt i fkijer fran

Reutlingen.

d) Miner. Bel. I.

e } Hr. Bertrand hy-
fer den ?neningen.

f) Bergsßådet Leh-

mann yrkade denna fats
,

förmälande ftg funnit
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nit dem underftundom blandade på (amma

Hållen: de hittds upgråfde ben åro fållan tref-

fade på ftort djup, utan gemenligen fä fot

under damjorden g ), åfven fbm åtfkillige llen-

vandlade tråd h ); vid Chaumont ligger en

myckenhet af växters aftryck på ganfka ringa

djup och allehanda fkalkråk i jorden bredvid/').
Hvad Fifkar vidkommer lå bor har näm-

nas, at de träffas imellan lagren af ikifern
,

och fitta gemenligen vid det öfre fifkens

qvariefvor, famt deras urgröpta aftryck i det

undre. De flefte Hgga pä ryggen, mindre an-

tal på någondera fidan, och ganfka få på bu-

ken, merendels i en Hållning, fom tyckes
utmärka et voldfamt affdande. Cryftall-våt-
fkan är vanligen hvit, fido - linien fynes ty-

deligen j genom affkpning fkönjas ofta benen,

fom åro hvita, det vifar fig ock då, at de

fneda rutor, iom tyckas vara fjäll ej åro annat,

ån fkårningar af kött-fibrer, ty utfeendet blir

at flipningen ej förändrat, utan juif likt kokt

fjällad fifk. Det fom år qvar af fifken utgör

cj v
x

ö
af den lefvandes volum, (åledes å ej

underligt om fjällen blifvit måft omåikliga,
dock pär en fkiferfilk flipas lodrått emot fin

långd vifar fig et hvitc ffcreck rundt omkring,
och detta år iikligen enda fporet efter dem.

Hufvudet år merendels oformligt, men det

år naturligt, at öfver 40 ben genom få vold-

växters aftryck pä 14po

fots lodrätt djup.

g) §• SS-

b ) §. 61. 62.

i) §, öi,
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(am tryckning bordt räka i oordning, icke

ildefs mindre kunna af defla ben ibland

lurfkiijas och kånnas. En de! af fien-fifkarne gä til

130 tum i långd och likna nårmafl gäddor. Be-

fynneiligt år,at öfre delen af ftjert-fenan år

jlångre, tjockare och annorlunda fkapad,ån den

undre, hvilken fkilnad ej mårkes på de lefvan-

ide, fom ftenvandlingarne narmafl likna k),
I Pappenheims märgellkifer finnas oftafi hut-

ivuden med rangel, hvaremot i fvart fkifer

råkas hela kroppar.

SJUNDE CAPITLET.

Om underjordiska hålor.

64. Vi hafva hittils betraktat jord - hvarf-

vens både lofarc och härdare åmnenjdet år

ock nåmnt, at gångar anfes for igenlåkta fpric-
kor, men utorn de råmnor, fom ännu i dag
11 ä forna, fä finnas bårda bergen fbmligfiådes

'genombrutna, hvarigenom naturen fjclf likfom

lanlagt fafia hvalf af en enda ften. Uti Hel-

igelands fögderi i Norrige år en klippa, fora

iaf fin fkapnad blifvit kallad Tårg hatten
,

hvilken haren opning tvårtigenom, vid pafs
iaf 50 famnars hogd och til 1000 famnar i

längd , hvarigenom man kan gå fram, och

låfven ibland fé folen /). Genom berget Fifcl>

horn i Sweiz kan folen likaledes vils års-tid

k ) Projeff.' Kruger,
Gejcb. dir Erde,

/) Pontoppidan, a.

fi- f-f- IS -7*



fynas, och det få kallada S. Martins hål år ef

annat, ån en flik opning på Fiimfer- berg, (et
af dem, fora fkii/er Grauhundner - land från

Glarusj), hvarigenom invånarena i byn FJm

kunna fe fölen d. 3 Mart. och vid Mi haélis

tiden in). Få kuften af N. Zeland år et berg-
hvalf 75 fot långt, 27 bredt och 45 hogt,
famt et annat, .der hafvet vid hogt vatten fly-
ter igenom, 60 fot under det ofverfta af

hvalfvet. Men, utom defla och dylika ge-

nombrytningar ,
träffas uti berg-hvarfven åt-

feiiliga toma gångar och grottor, hvilka för-

tjena at närmare kannas.

65. Vid Våftra Silf berget åro uti Skif-

feklackens kalk
-

bådd 3 halar
,

fom gå våg-
rått in uti berget. Öpningarna af de 2, gå
lä när intil fjön Gatturens vattubryn, at man

ej kan komma igenom dem
,

men den tredjes

ingång liknar et hvalf, 4 alnar hogt öfver

Vat net, och 3 til 4 bredt. Väggarna flutta

likfom de blifvit notte n).

Uti Bals-berget år den bekanta Flafke-.
grafven ,

fom uti många gångar fig
långre, ån man hittils kunnat underfoka, Ber-

get {kall ofverfl äga anfenliga gråleoar, fom

Fivila på klappur och grus, hvarunder et hvarf

los, gulaktig och af Ikolpgms hopgytrad kallo

Iden vidtager. Ingången år på (odra fidan

af berg-foten. Hår finnas en obefkrifvelig

m ) Scheuchzcr
,

it.

alp. tom, I, f, ny. t
, 14.

n ) Hr. /V.Wallerus,

dijf. de Monte arg. occ
,

f *Bl
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mängd mufslor, (knapt någon fnäcka, om

icke Nautili,) Peéliniter, Brattenborgs- pånnin-

gar, Juden - (lenar
,

Sjö-äple taggar, hafso-

ron, ormtungor, m. rn. blandade om hvar-

andra. Åtfkiliige ler-dkölar infalla. Flera gån-

gar flå under vatten, hvdkets bryn år några
alnar högre ån Räbiofs (jon o).

Uti Hafsle förfamling, y fjerdingsvåg
frän Mariaa (lad, år en granithogd, fbm af de

kringboende kallas Jåtteberg. I detta är en

(lor håla
,

hvars flut man icke vet, och til

hviiken man for go år (edan beqvåmligea
kunde komma in

,
men federmera har opnin-

gen efter hand fallit igen, hvarril å(kan (bra

der fiere gånger (lagit ned, mycket bidragit.
Jag har i min barndom fiere gånger bevan-

drat denna (å långt, (om på botten (låends

vatten velat tillåta, men ingången varda re-

dan (å trång, at man ej utan ytterfta moda

kunde komma in och ut. Hår äro inga dropp-
(lenar eller andra märkvärdigheter, utom nå-

gra (lockar af afp, lagde i urminnes tider, at

gå på et (tycke in. Vid Garphytte bleckbruk
1 Nerike har jag i en rödaktig granit eller

(jelffräcften fedt en dylik grotta, derftådes

GiiU håht kallad. Denna har dock ej enfamt af

Naturen blifvit tilredd, ty der hafva åfven

malmletare arbetat under god forhoppning,
hvilket gifvit anledning til defs namn.

Uti foten af nyfs nårnda Tårg-hatt fkali

o j Hr
,

Linnés Skån ■
fka Reja , f. Sj-i Hc.

H, tyj-, tal, U,
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vara en hålla ofver 400 famnar djup, famt

uti en klippa ej långt fån Fredricshall 3, af

bvilka den ena föcegifves lå djup, at en ned-

jflapc flen icke höres förr ån efter 2 nrn. p).

Pools- bålan i Ångland år namnkunnig af

lina dropp-flenar, hvilka med tilhjelp af god

inbillning foreflålia månnifkor, flolar, m. m,

Uri Elden -
hålan i Derbyfhire flåopes man ned

med 120 fots lina, genoqa en lodrår opning
woes ( fig. 11 ). Når den trånga nedfmen

börjar afvika från lodlinean vidgar den fig af-

ven och man komrner ånteligen på et (len-

ras st ned i en ganfka flor hä!a drt. Mår

bånga ofver alt droppflenar o, o, och från

botten refa fig pelare, en del öo til 90 fot

buga k, G, merendels under flora fynhga hål

N, l, i hvalfvet. På botten, är en håla 1,6

fot djup, och en ofvertimrad opning ep un-

der flenrafet omtalas, famt fkall af malm le-

tare vara ofverhöljd: denna leder til vatten

ef, fom troligen har fammanhang med nå-

gon
af backar ne i flora Caflletons grotta, e-

niedan der fratnflåpas fådant grus, fom endafl

finnes i Elden-hålan; enligt gammal beråt-

telfe hafva ock uti denna nedfallne gåfs der

framkommit. Stora grottans diameter år visffc

250 fot. Gulaktig och ibland brunaktig fkorp-

fton ofverdrager våggarne, k och l beflå

af grofva klumpar q).

p ) O»? denna ohferva-
tion vore riktiga fkulle

djupet vara ofver uooo

fot , fom tyckes vara an-

fenlipt tilfkunt.

q ) Leich, Att.Eruä.



På fodra fidan af Mendip-hill Sr ingån-
gen til Okey -

hålan. Den år an g famnar hög,
ån få låg, at man måfte krypa. Bredden år

föränderlig ifrån 1 til 6 famnar, och långden
öfver 100. Innerft framkommer en ffark ftröm,
hvaräft i fynnerhet fkall vankas myckenhet af

51, ehuru deruti år et fall af flera famnars

högd, innan vatnet hinner utur berget r).

En grotta år i famma berg 5 SW vid Chea-

der; en annan i N, uti hviiken man nedkom-

mer genom en 10 famnars lodrått opning. Hå*

lan år flor och hvalfvet af kalk, med mäng-
fårgada dräpp-ftenar utfirad. Två andra hå-

lor, fom gå längre in, åro likforn grenar af

denna.

Uti Gloucefter fhire år Pen - Park-hålan
,

Defs båtten fkall vara en med blyertz blan-

dad hvit ften. F.n anfenlig lump finnes

uti, hvars botten år igo fot under jordbry-

ryi i Phil. Tr. abr vol.

11. f. 570.
Med nedjlåp-

ta linor bedrager man

Jlg lätt om djup. Cot

ton’s har vid JV hår

nedfånkt 2652 fots längd
och funnit de ytter(ia 240

genom våta. Ej min-

dre irrar man (ig med

fallande ftenar
,

fom på
fiere ftällen ftudfa : Short

har efter denna grund

tillagt grottan 1266 fots

djup. J. Lloyd har i

Pbil. Tr. rpi noga
le-

jkrifvit henne och der-

ofver lämnat 4. ritnin-

gar.

r ) Et år dogo krea-

tur af detta vatten,Jom

fhrmenas händt genom

någon underjordifk. ge-

menfkap med et i nejden
varande blyerts vafk-

vdrk. Se Pbil. Tr
. a. fl-

315hålor,
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nen, och 60 ofver högPca urfprånget af Se-

vern
,

fom flyter mil derifrån. Klippan år

Öfverlätt med faltpeter.

S. Patricii bålax Irland har en lodrätt öp-

ning. Kilcorny håla deriammaftådes år märk-

värdig derutaf, at ehuru hon vintertiden är

få tårr, forn någon underjordilk ort kan va-

ra, fä gifver hon dock, gemenligen 3 til 4

gånger om å. et, med otrolig hafbgbét en lå-

dan mängd vatten genom
fin ingång, at när-

liggande fält deraf på en eller annan dag of-

verfVåmmas, ända til 20 fot högt, hvarpå
vatnet rinner farama väg tilbaka, dock lång-
fammare, och lämnar efter fig pä marken et

gödande flam. Tiden til denna flod är för-

änderlig.
Un Braunfchweig finnes den ryktbara

Bdumans - håla sj. Öpningen år genom et

naturligt hvalf in uti et berg. Hålan beftår

af 6 rum med trångare gängar imeilan
,

alle-

flå des prydd rned dropp och fkårp - ftenar,

af hvhka vidfkeppelfe eller inbillnings-yra
har kunnat foreftälla fig liknelfer af Möten

med 2 horn, Chrifli upftändelfc, munkar,

en bedjande qvinna» orgelvåtk, m. m. Klin-

gande pelare Ikola hår finnas, famt ftor mängd
af ben, tånder, kjåkar och allehanda (len-

s) En Bauman fkall

fårfi underjhkt denna ha-

la. Han letade
,

enligt

•några beråtteljer
,

efter

järnmalm
?

men fom lam ■

pan Jlacknnde ,
jå gick

han några dagar vil[e
y

och fedan han omfider
kommit up , afed efter

fet dygn.
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Våndlingar r). MSnnilko quarlefvor äro hår

ganlka lälifynta. Scher%feldfka hålan har ock-

lå en vid ingång, lom ledan pä årlktlligt lätt

vidgar och hopdrager fig, Hvalfven äro med

fkårpa öfverdragne och öfvetfatte med dropp-
ftenar. Pä botten under den öfre mörka jor-
den ligger något hård märgel, hvarefter fol-

ier en Ivart jord med tänder, kåkar, ben,m,
rn. fomlige af lådan ftorlek, at man ej kan

gilla hvad djur de tilhört. Sedan möter en

gul jord utan tänder och ben, med något
Ibro liknar aluraen plumofum: derefter vid-

tager hårda ften u\

I Tylkland träffas många andra, lålom

Hohleloch
, Wi%&eloch, rn. fl. Sweizfka berg vila

dylika. Uti Filati-herg kommer man genom en

opning, fora år 16 for hög, Tamt 9 bred, och

kan vål gå gco fteg in. Uti Regiherget llipper
man fram öfver 170 famnar. Vid Reffistafel

år emot w Refflshndenloch, fom tyckes hafva en

utgång långte ned, ty en nedflåppt flen kom-

mer åter i dagen. Uti det höga Gammor trån-

ger man fig med möda in, men fedan är gån-
gen vid och beqvåmlig hela 150 tot. Hår

Ikall felenit finnas i ymnoghet. Uti Toggen-
burg ar en håla lom fiåndigt röker, och vid

pafs 20, på åtlkillige orter belägna, Ikoia gif-
Va väder ifrån fig x),

Den ovanligt varma lommaren 1719,

t) LeibniZ; Protogaa
/. 37. tah. 1; Att. Er.

l"]02.

u ) Leibnitz, 0./.

x) Scheucbzcr,//?;?.
Nat, Helvetice.



fmålte få mycken fno och is, at man kunde

komma uppå toppen af Zingen, et af bergen
kring is-(jon uri Canton Bern. Dennuti träf-

fas en grotta , prydd med cryftail-pelare ,
af

hviika en vågde g Centner. Båtten var ock

täckt med cryftaller, Tittande på gul leraktig
jord, af hvilken de åfven blifvit färgade y).

J 7

' -

Uti Franche-Comté år vid foten af en

44 fot högre klippa ingång til en båla
,

fom

fkail vara ofver for bog, 418 läng och

148 bred, Gålfvec beflår af 3 fors rjock is.

Der finnas ock is-pelare, $ til 6 fot tjocka,

och ibland anda til 20 1 långd, Ec flälle pä
botten beflår af ler ■ gytja

,

fom ej fryfer, dock

har vatnet hår ingen falt fmak. Oaktade vä-

derlekens ornfkiften få holler (ig Thermome-

tern inuti denna hålan alla årstider imellan o

och 1 gr. derofver. Upflående pyramider och

hångande istappar, fom finnas i Aug. åro of-

ta i Oflober forfvundne, Öpningen år uti

nno ,
betåckt af fjelfva klippan, fom for 6f-

ngt, utom et litet fålt,med bufkar och fkog
år ofvervuxen, hvilket alt hindrar den ytie

vårmans intrångande z).

y) Bertrand, Str. de

la Terre
, f. 16.

z ) Hr. Boz berättar

Jig medelfl thermometer

ront, at värman i den-

na grotta ,
äfven [om i

källare
,

fltger och fal-
/er den ytre ,

ebu ■

ru de aldrig hlifva lika
.

Prof. Bilierez
, Jom fbr-

itt beflkrifvit denna häl /,

fäger ,
at ifen år defs

ymnigare ,ju hetare fom-
mar. Se Mem. de C Ac.

de Paris i~jl2
och r\zS,

Hr. ColTigny har jörfl
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I nejden afVermenton, uti Bourgogne,
kommer man in uti en håla genom en vid

öpning. Bredden år 8 til'lo famnar, hög-
den öfver 3, och långden 2 til 300. På hvalf

cch våggar tråffas fkårp-och dråpp- ftenar,
fom fkoia likna bord, ilolar, bankar, ra. m.

Starke pelare hånga ifrån taket, och på båt-

ten finnas ätfkillige anfenligs vatten - behåll-

ningar a).

Vid Maux fprångdes 1618 fien til et Klå-

fter af en hög klipna, bvangenom en myc-
kenhet vatten utbraff från en håla

,
fom ånnu

gifver en klar (from. Dråpp - rfenar föreftåh

la uti denna påron, åplen, drufvor, m. m. b).
Grotte de Grenoble

,
eller G. de notre Da*

me de la Bdme, bar i et ftort berg likforo

en hvålfd ingång, 10 til 12 och

51 bred. Håiften af botten år 6 fot ]ågre,lra
det andra, famt inråttad til Capell. innerft

i ftora ingångslalen år en gång 4-5 famnar
bred och 6- B hög. En gång, i hvilken man

fomligffädes nödgas luta fig undan öfverbln-

gande ftenar, leder efter nere krökningar til

et ffcrt rum med 2 gallerier, hvilka ån froal-

na och ån vidga fig; hår ftannar qvickfilfret

på po ~
talet nognre he

fkrijvit denna is - gruf~
va. Han bar ej funnit
der bvarken faltpcter

eller falnnak. Se hans

grundritning och profil
i Mem

.
des Sc. Etr. tom.

I. Ebnderne hafva kar

fordom haft en undm-

\flyckt. 7757 hlef under et

campemente vid Same

mycken is utkörd.

a) Perraul t,Oeiuf.Sjf.
b] Perrauk ya.ft.B34.



vid 14 gr. ofver o, och mångfaldige forån-

drade famt blänkande flengyckel vila fig,3-4
fot i diameter och 7 hoga, l högra gången
har vatten ufgröpt likfom fnåckor, hviika dels

flå toma med hvit fkårpa ofverdragna, dels

med vatten fyldai et ftålle bebos af en för-

färlig roångd Flådernoofs: innerft i hvalfvet

fynes en myckenhet Aftroiter: hår och der

träffas froä Cafcader, 1 den vånftra framdry*
ker en 6 fot bred bäck, och man vet ej ån-

na huru långt, den trånger Hg ned och ut-

bryter vid utgången, faller i Rhone och fkail,
då denna flodar, underftundom vara voidfam,

ehuru den annars ibland torkar ut c).

c ) Denna ar belägen
7

hettes frän Lion. Bal-

ma betyder Grotta pä

Italienfka och lärer byn
Balma här bredvid derA

af fädt namn. Hr. Dien-

lamant har befåkt den-

na ibland Dauphines 7

under räknade håla.Mem. !

de 1' Ac. de Faris qco.

De fotn Frans I anhe- ;
falt ,

at mderfoka henne
,

blefvo fkrämde afet kul

ler
,

vågade Jig ej följa
bäcken åt, utan fatte

lampor pä bråden och jå-

go dem pä et visft ftälle

for(vinna, men underligt

är
,

at de(fe kunde gå
emot flvommen. Dr.

Monnier har ny liga fi

underfåkt denna håla. Se

\ Mem. des hgav. Etr.

tom. IL r /id Safftnage
ar åfvenen grotta, hvnr-

äft a. urhälkade (lenar d.

j j Jan. årligen fyllas med

j vatten, och utmärka til-

"Jlundade bergnings be-

: (kaj}enhet. Der fkola ock

finnas befynnerliga ålder -

i doms qvarlefvor ,* men

Inu for tiden är alt un-

i derligt äjven hår for-
/vunnit. Se Lancellor,

Mem,de /' Ac.de s hfcnpt.
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Utur berget Coyer,utur Malignoii i Pro-

vence, m. fl., utbrifler genom råmnor och

öpningar kall blåff d).

Ud Italien åro åtfkillige underjordifke
hålor. Ej långt frän Foiigno påhittades en>

vid grundläggningen af et hus. Den år 30
til 40 fot hög, och 10-12 fteg bred, ofver*

dragen med en gul marmor-ikårpa. Pelare

af lamma ämne hånga lä vål från hvalfvet*
fom från väggarna,-af olika Jångd, från 2 el-

ler 3 til och ofver 25 fot. Botten är ojämn,
beflående af tunna marmor-fkifvor, den ena

ötver den andra. I nejden Ar en flod, fora

har lukt och fmak af fvafvel e ).

Monte Aeolo ligger i sw från Terni, vid

den lilla ftaden Cefi, utur hvars fpringor et

kyligt väder utfar, fyra timmar före och li-

ka länge efter middagen, i fynnerhet fom*

martiden /).
Covn PereUa pä Minorca år fordelt uti

flera rum, uti hvilka träffas en anfenlig mångd
droppften af allehanda fkaonader g).

Adelbergifka hålan i Crain fkall vara be-

vandrad ofver en mil, utan at man kommit

til dels ände. Den år ganfka rymlig, men

hår och dar med djupa fvalj förfédd. Ibland
andra narurfpel förefaller hår en ftenbrygga,
under hvilken et djupt vatten framioper h ).

Oh. tom. I

K/ a rf.

f) Hr. Maraldi, M-ot.

de /’ </(? Paris ipi.

/)/V.Lulof,a.ft. §.22j.
g) Sami. N. Reif. tom

„

M/ 77-

h) Aci. Erud, HSg*



Uti Carpatifka bergen åro i fynnerhet
två märkvärdiga* hålor. Den ena har ingång
norr om et berg vid Szelize. Storleken år

fvår at urforlka, i anfeende til defs med is

betåkta och fluttande grund, men at döma

efter ljudet, fom et aflålfat gevår gifver, må-

ffe den vara anlenlig. Stora istappar hånga
öfver alt, och år det raårkligt, at lå fnart

ytre luften blifver varm, fryfer det derinne,

men uptinar, då det år kallt ute, hvadan på
hetafle tiden den nåffan är fuli af is, men

under den kallare få lindrig, at yrfå och an-

dra djur der föka fkydd emot kölden, Car-

patilka bergen hyfa öfver alt Ror mängd af

fierehanda lalter, hvilka i fynnerhet torde bi-

draga til anförda vårkan.

Den andra år vid Ribar i greflkapet Zol*

Defs Ikapnad är trattlik eller fmalare nedföre.

Man hörer ljud af vatten, hvilket ock ibland

upvåller. Det år klart, iyrligt och något Ikarpt,
men bekommer ej illa, då det drickes, ehu-

ru ångan år lä dödande, at foglar och djur,
fom komma når utöfver hålet, deraf ftrax

fåtta lifvet til i).
Den bekanta irrgången på Candia har fin

ingång pä fodra fidan ar berget Ida. Öpnin-

i ) Matth. Bel bar

om bagge delfa bålar

lämnat underrätt elfe. Se

Pbil. Ir. 7j. 452. Et

i nejden varande bad gif-
ver, i Jynnerhet under

åfk våder
, äjven en ftark

och fkadelig Jvajvel lukt.

De djur ,
[om af balans

ångor hlifvit dödade
,

kunna likväl åtas utan

olägenhet .
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gen
Sr vid, men knapt lå bog, at man kom-

mer rak in. Den leder forfl til et rum, fora

liknar en källare, hvarifrån går en gäng i

mänga krokar och 'med flera fido-fligar, af

hviika den flörfta år 1200 (leg lång och fo-

rer til 2 flora falar. Vågen är ibland lä låg
ät man måfte krypa, dock få bred, at 2 til

3 perfoner kunna gä i bredd, Våggarna åro

lodråcta ocb beftä af ftenblåck, lagde i ord-

ihing ofver hvarandra. Sjelfva berget år fam-

ifnanfätt af en grå flen-art, fom ligger i floar.

De namn fom blifvit på våggarna utfkurne

å:o fylde med en hvit grynig ften, fom flår

2 til 3 lineor upofver våggens bryn k).

Pä Candia och de öfriga Archipelagcns
:6ar. År en flor mängd af dylika hålor. Ön

Anriparus har en
,

fora år hvålfd och ofver

20 fteg vid, hvarutur man ftiger ned til en

mo k 6pning,-fom genom fiuttande gångar
och med tilhjelp af flegar förer til et djup

,

k': Tournefort fager
hvarken hvad jlen väg-
garne heftå af

,
ef eller

hvad art
,

Jom fyller de

iitfkurna namnen. Tro-

ligen är lergct kalkar•

tigt och namnens fyllnad
någon kalk -fpat. Sjelf-
va gångarna tror han af
haturen vara hörjade och

genom kan fl fullbordade.
At bår varit et ften-

hrätt är icke troligt ,
i

anfeende til gångarnas
hefkajfenhet

, [om tilfka-

i pas helt, _ annorlunda i

i grufvor. Desutom har up.

I fbrflen varit ganfkn fvär.
■ De qvarkfvor Bellonius

'funnit af kör-red[kap ä-

ro fnarare lämningar af
känflens åtgärd i deffa
gängar. Se Mem. de P

Ac, de Faris
,

i~oz.
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af mer ån 3CO famnar, hvaråft råkas engan-
Ika ftor håla, hvars botten med allehanda

ftengyckel år betåkt.

Årarat, Azorerne, Canarierne, Gröna ö-

arne, Cordilleras-bergen, med mångfaldige
flere Hållen, hyfa dylika hålor, ja Indilka o-

arne, i fynnerhet Moluckerne, tyckas dä på
lådana hvaif. På Island år en, Surtbuulen kal-

lad, 839 famnar lång med ätfkilliga tvårgängar
på fidorne, våggarne glaslupne och dropp-
ften af lava hångande frän hvalfven: högden
ar 34-36 fot och bredden

50-54. Ragna-
bellir med flere åro mindre, men at famroa

belkafFenhet. Der finnas ock åtfkillige i fand-

ften l] ; men arbetets grånfor tillåta ej at be-

Ikrifva flere.

66. Om vi nu famla de fornårnfta om-

ftåndigheter, (om underjordi(ka hålor med-

följa, (ä befinnes i;o, at de merendels åro i

kalkartade berg; 2:0, at de til (lorlek och gån-

gar pä mångfaldiga (ätt åro hvarandra olika;

3:0, at många med pelare, droppflen och al-

lehanda (lengyckel åro utfirade; 4:0, at mer

eller mindre vatten finnes i de flefta, ibland

flillaftäende, ibland rinnande,ibland och fam-

manfrufit; 5:0, at en del hyfa ben, tånder och

rangel; 6:0, at några få gifva våder ifrån fig.
6y. Sådan år i almånhet be(kaffen heten

af det torra. At jordytan i detta fkick kom-

mit utur Skaparens haod på flår nu for tiden

ingen eftenånkfäm åfkådare, och det kan ej

l) Eggert Oiaffens Reife igiennem Island,
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eller under något fken af fkål yrkas; men

på hvad lått Jordklotet århollit fin närvaran-

de fkepelle, derom äro meningarne ganlka

fkiljaktige. Jag fkall i fifla Capitlet af femte

afdelningen anföra mina egna och andras tan-

kar i detta ämne, och Läfaren må derefter

döma, huruvida man hunnit, eller någonfm
kan hoppas ac hinna, til någon pålitelig vifs-

het i detta mål.

TREDJE AFDELNINGEN

OM VATTEN.

FÖRSTA CAPITLET,

Om Källor.

6g. Vi hafvauti föregående afdelning åf«

verfedt den torra delen af jordklotets yta.
Denna år dock, utan fuktighet, atanfe.fom

dod och aideles kraftos. En anfenlig mängd
vatten har dårfore v nhdig at bibehålla na-

turens hushållning, uti fin fullkornlighet. Det

gör icke tilfyllelt, at haf betåcker ftörre de-

len af jordfkårpan, vatten mäfte åfven foras

omkring och igenom det torra, nådan fom

yåtfkorna uti en organifk kropp. Källor ut-

dela ifrån hogderna fmå rännilar, af de da

döta flere tilfamnoan och utgöra backar, at;
bvilkas förening upkomma åar, drömmar och

dorre floder, fom draga fig frarn på de låg-
da dåden af marken, famt omfider ftanna, an-

tingen i fjoar, eller ock utfalla i ftora verlds*



hafvet. Hår hafva de dock ingen varaktig
ffad, vatnet bör icke forblifva på et ftållej
det uplöfes derföre uti få,fina delar, fom kun-

na fimraa i luften, defle fpridas omkring, floc-

ka fig omfider, falla neder, och taga åter fin

kofa ät hafvet. På detta fått underhålles et

beflåndigt omlopp. Det är icke nog, at he-

la vårt klot årligen gör en anfenlig vandring
omkring fölen, och dageligen rullar kring
fm axel, hår är en invärtes delarnas flyttning
af nöden, ty röreken är en oomgångelig om-

flåndighet, at bolla naturen vid iif, åtmin-

flone känna vi ingen prick uti hela materi-

eia veriden, fora njuter värkelig hvila.

69. Vatnet, och dels drag ifrän hogder-
na ända til hafvet, bor nu komma under

fkärfkådande, men det år en angelägen fråga,
fotn förut bör afgöras, nemligen bvnrifrän

hogderna agn tilgångar ,
at alftrn och underhål-

la källor. Vatten intager enligt fin tyngd och

flytaktighet altid de lägfta (tallen på jord -y-

-tan, hvarifiån kommer då det, fom de hög-
ila få jämnt utdela?

Denna fråga är ganfka olika befvarad
,

och det torde kunnat Ike fullkomligare ,
om

nian icke velat holla fig innono en enda ut-

våg. Naturen år utan tvifvel enkei uti fina

anfblter, men det beftar ej deruti, at vid

hvar och en fynnerlig värkan ej användes mer

ån en orfak, utan deruti, at alla värkningar
tilhopa, fbm uti defs hushollning äro nödige,
Sftadkommas genom

få få orfäker, fom möj-

ligt ar, hvarvid dock flera ofver alt hjelpa
sch bifpringa hvarandra.

326
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70. Den tilgång, (om förft faller i ögo-
nen, äro meteorilka vatnen, låforn rågn, fhö,

m. m. m). Man Ikönjer ju mårkeligen, at jord-

vatnen efter nederbörden al-och tiltaga. Öde

Arabien och en del af Africa har brift pä kål-

lor och floder, men åfvcn tillika på nederbörd.

Luft
• vatten

,
fom nedfaller på högderna,

trånger igenom den [ofare Ikårpan, och, om

det fnart råkar någon faltare botten, rinner

efter defs (lutning tils det i fpringor och hä-

ligheter träffar något motftånd, lom ej tillå-

ter at forclåtta loppet. Men, lä fnart dylika

fammelplatlar blifvit fyllda, flöda de ofver,
och vatnet bryter antingen ftrax fram i dagen,
eller ock målte det ånnu vidare Toka under-

jordilka vågar, uti hviika det drager fig fram,
til defs någon härtil tjenlig opning räkas, dä

en, efter tilgången, mer eller mindre varak-

tig käila upkommer.

På detta (ått letar dg vatnet ouphorligen
fram

,
och hvaråft det flera refor Iker uti

Ikickelig jordmon, notas fina gångar eller un-

m ) Mariotte antager
i af nederbörden til ut-

dimftning, i jör växter

och djur ,
jämt holler i

för mer
,

än tilräklig ,

at underhälla källor och

floder. Han grundar fin ,

mening i fynnerhet pä j
et egit rön

, nemligen ,

at Seine årligen under

i Kungs - bryggan i Paris

\framförer ungefärligen
1 139088500000 cuhik fot

J vatten
,

bvilket ej är f

;af nederbörden
,

dd Sei-

|ne pä några och tiugu
mils afftänd fättes kun-

na draga ät dg af ned-

fallande luftvatten .
&

hans Oevres
, tom, /.
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derjordilka rör, til hvilka efter hand ftörre

eller mindre antal fidoror upvågas, hvarige-
nom omflder blifver lädant tillopp, at en

mårkelig vattu -dräng hår börjar framrinna

och utgör hvad i allmänhet kallas kall-åder,

Underjordilka hälar och grufvor vitna nog-

famt, huru vatnet arbetar lig igenom, ofta

pä anfenligt djup.

De kållor, lom under briftande neder-

börd
,

aldeles uttorka, aga utan tvifvel, huf-

vudlakeligen lltt urfprång af luft- vatten; inen

håraf år man lå mycket mindre berättigad, at

bårleda alla andra, fom en del icke allenaft

jämnt hela året gifva tilräkligt vatten »>, utan

ock andre finnas, lom yranogt flyta, rågn-
tsderna undantagna, dä de åro helt torra o).

For ofrigt åro ofverfl pä höga berg flerftå-

des florre kållor och vattufarolingar, ån ne-

derbörden enlämt vore i flånd at underhålla.

At närmare utflaka dels otilråckiighet ,

borde födök göras med någon ö, hvaråft lät-

tart; kunde utrönas och jämföras ärliga mäng-
den af luftvatnen med det lom floderna af-

borda i bafvet p), Men, fom ännu inga dy-

k ) Derham, Phyfi-
cotheologie, fvcvfka upl.
/• 77- .

_

o) Två fddane /kola
'finnas på Mallorca

,
ABL

hr. SuppL tom 6
,

och

Herbimus omtalar dy-

lika få Sicilien, utifin

lok om Catarachv.

p )
Sedileau gör et

ungefärligt bfverflag i

anjeende til St. Britnn-

nien, hvaraf han Jlutar ,

nt defs So floder ,
[kat-

taåe lika med 6 Po-

flrammar
,

hehdfva duh*



lika ron åro at tilgå, iå kan detta forhollan-

de icke med noghet utfåttas.

Många källor upkomma genom dunfler,
fom dels af vader drifvas emot berg och hög-
der, dels nalkas deflä flora kroppar i förmå-

ga
af den allmänna dragnings - kraften. Luft.

kretfen laflas mer eller mindre af vattenak-

tiga ångor, hvilka pråflåde emot täta och

kyliga klippor, inart få hoppackas, at de ut-

göra vattendroppar, fom, på förut befkrifna

lätt, omfider famlade gifva källor q).
/Ca J J

Alla källor kunna dock icke hårigenom
enfiimt uprinna. Donau, Po, Rhen och Rho-

VeIt få mycket vatten
,

fota nederbörden gifver,
bvilken han antager om•

trent fil \ tums bogd.
Efter en dylik grund
finnas Irlands 3° floder

föra i mer i haf vet
,

ån

luftvatnen gifva. For

hfrigt anmärker b an,
at

om alt land räknas leda

nederbörds-vatten til nä•

fin floder,jå fkulle fåda-
na fomligflådes finnas,

Jom icke behöfde der-

af, på andra (läilen et-

ter ligga floder få t att,

at nederbörden ingalun-
da fbrjloge. Se Man. de

P Ac. de Paris, 16j?j.

q) Dr. Halley bar af

Jådan grund förklarat

| källors upkomfl .

Han foli

jpå denna tanka, då han

i aftronomifka ärendev

uppehöll flg på ön S, He-

lena. På /låUet, der ban

ohferverte, hvilket låg
qu famnar högt, fam-
lades om nätterna Jå myc-
ken fuktighet, at obje-
6liv

- glafet, Jom oftafi

måjie aftorkas, och hans

papper blef otjenligt, at

antekna uppa. Han vär-

derar utdunftmngen af

hafvet 5 gånger ftnrre,
ån alt vatten

, fom flo-
derna föra dit.
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ne hafva fitt nrfprång uri Alperna, men lida

ej bnft på vatten de 6 månader, då bergen
åro fho - betåckte och inga dunder kunna präs-
fas der emot, utan at tilfryfa. Det år dock

fant, at de 2 fiftnåmda rainfkas vårkeligen
vintertiden och fmä bäckar uttorkas der, men

den flora dröm från Gletfche hålan forer nå-

got vatten, ty hålans temperatur årfådan,at
det altid dryper af ifen. Desutom finnas käl-

lor ibland vid fä låga kullar, at anförda or-

Dk ej kan aga rum. Upminfters källa ligger
100 fot ofver hafvet vid en backe, fom är

något ofver 16 fot högre, och i hela greffka-
pet Effex år napligen någon ort mer ån 400

fot ofver fjön, fom ej tyckes vara tilråckligt,
at underholla defs rinnande vatten r); det år

dock visfl, at ofta fuktighet ymnigt inftåller

fsg vid ringa hogder s).

Vidare bidraga ibiand underjordifka ha-

r) Derham, a. ft.

s) Prof. Lulof om-

talar, at vid Kpxhorn
,

en landtegendom vid

Wafflenaer famlas vat

ten
, jom dragerfig frän

dunorna
, genom ätfhiP

liga ror til vattenkon-

fler, ibland hvilka är en

vattenbläfa
,
fom upväl-

ler et fakta vatten. Den

72a ftannar under läng-

varig torka
,

men emot

vagn hörjar den äter
,

til teken
,

at de i luft-

kretfen hopfallande dun-

fler fläckat fig emot du-

norna. Hvad hora icke

da höga berg uträtta ?

Hr. Krefrner har fle-

ra gänger i Leipflg haft

Jnmma olägenhet vid oh •

fervationer ,
fom liatley.

Se tyfka ofverf. af Lu-

lofs BcHrifn. om Jor»
den

}
a, ft. /, SJ3>
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jprs gcmenfkap med haf eller fjöar. Ifrån

defla vattenbehollningar upfliga dunfler ige-
noro hvalfvens råmnor och öpningar, hvilka

omfider famlas i droppar och rinna ofta ut

helt andra vågar, ån de kommit up, ty der

dunfler framtränga kunna ej altid vatten kom-

ma igenom.
Man har vårkdigen anmärkt fådana dun-

fler upfliga uti åtlkillige berg, dä flen til nå-

göt djup blifvit bortfbrängd t)-, menat ge-

nom dem allena vinna tilgång for kållor lå-

ter få mycket mindre gora hg, fom alla berg
icke åro forfedde med fädana underjordifka

yattufåmlingar u). Desutom fkulle dunfler-

t) På lerget 0dmi-

lonil i Slavonien tops en
o

tid Jlen. Når man kom-

mit 10 fot djuptj
utbraft

genom fpringor en an-

Jenlig imma med otrolig
häftighet

,

hvilket fort-

for i 13 dygn ,
men ef-

ter, 3 veckor vora alla

bergets källor uttorkade.

Likaledes en mil från
Paris

,
hvaråft Carthu-

Jianer munkarna hade en

qvarn. Hår hhrjaåe try-
ta vatten

, men fom en

ny ftengrufva i nejden
genom fpringor gaf en

(lar k imma
, Ja köpte de

gr11fvan, ftoppade öpnin-

gqrne ocb fingo derige-
nom vanlig vattumängd.
Se Perrault, Oevres div.

u )Cartefius oiv6Kuhn

an fe gemenfkap med haj-
vet

, Jom hufvudjakeliga-
fte orfiken, men dd bor-

de jorden och alla berg
nu vara fulle aj falt , ty
det

, Jom floderna åter-

föra, dr af ringa bety-
delfe. Perrault hårleder

floderna af nederbörden
,

och en del kållor af flo-
dernas upftigningar ge-
nom underjordifka gån-

gar ,
då de äga Jitt må-



na måogftådes gå genom jord och land, fom

famlar dem til droppar, innan de hinna til

bergets topp, och huru fkulle val dylika kun-

na tränga up til det ofverfta af Alperne, elier

andra ån högre berg?
Underftundom finnas på morafiga (lållen

fkona frifka vatten. Innan Orbs-trålk i Sweiz

med knnft uttorkades var derviel en källa, ine-

mot 90 fot djup. Sådana finnas i Lappmarken
och tyckas genom underjordilka gångar leda

finhårkomft frän hogder i granfkapetar). Lo-

ka är en dylik kali-kålla.

Ånteligen torde en del källor på låglandta

orter, i (ynnerhet vid- ftrander beiågne, vin-

na tilgång medelft vatnets genomfiining. Så-

dane 2ga gemenligen fmak och likhet med

dem de uprinna ifrån. Vid Calais Ikola gräf-
vas fota brunnar, fora med hafvet ftiga och

falla y). I Svenfka fkårgårdar, vid Bergen

op 2,0m, och på flera holländfka ftrander, fin-

nes brukbart vatten, dock defs mindre (alt,

ja långre från hafvet z). Vid Alexandria a),
_

o

fl
a vatten; hbglåndigare

hålljprång tror han up-
komma genom dunfler

,

ifran jordens (köte

ftiga ånda til bergstop-

parna och der famlas i

droppar. Men hvarken

ftiga dunfler högt genom

jord,
eder famlas de bf

vevfli i droppar. Defs-
utom bår flamma, fä myc-

ket man bittiIs kunnat

iitfpnna ,
floder af kådor

,

och ej tvårtom.

x) Bertrand, Ä.

//Z £tTr<?
, f, 21,

j) Hift. Academi# R.

Se. fecl. iu

a) Lulof, fl. §.
n ) C tefat befalte gråf-

va på (iranden
,

då han

yiä Akxandrias belåg-
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på Guinea-kuftcn b), på Bermuderne r), pä
Franfka Amerikanfka oarne d), på Peruvian-

ll<a kufterna <?), och flerftådes, Ikall det på
lika fått förholla fig, Pä hogder kunna dock

inga kåljor af denna orfak upkomroa, eme-

dan vatten ej kan fliga dit up /), och om

ring vardt tf/Ptolemte-
us bcröfvad frifkt vat-

ten
,

och vant vårkeli
gen

Irukbart. Hiftius, de

hello Alex.

b ) VidChriftiansborg
fås på 6 til 7 alnars

djup ,
och 10 til iz alnars

oj(lånd från hafvet (bruk-
bart vatten. Romer,

a. fl. f qs>3-

c) Få Btrmuderne fin-
nes genom gråf. 'ning vat-

ten, när man kommet

djupare än hafs- bryn
,

jalt eller frHk, alt jom
de filas fram genom

tä-

ta ämnen, Deffa brun-

nar fiiga och fälla med

hnfvet. Der frifkt vat-

ten finnes
, fäs falt på

ftörre djup. R, Nor-

wood, Pb. Tr, abr.u.

f 29S-

d ) Frifkt vatten fäs
bär; men brunnen blir

efter \ timma falt. La-

bat, Voy.
e ) Grunden är kring

Lima klappur. Deruti

fås vatten på p til y

fots djup. Ullos, a.ft.

/) Varen ius och Der-

hora härleda hällor frän

hnfs - vatten, fom upfti-
ger genom jorden

,
lik'

fom i bärrår. Men at

förtiga alt det falt,fom
då borde finnas i jord-
hvarfvm

,
jå pafjar det

ändock icke ihop med

forfarenbeten. Perrault

fyIde bly-rör med fand,

j vatten drog jig på et

dygn något öfver 16 tum

up, men ran ej ut ge-
nom fidoöpningar ,

ehuru

de voro med fand eller

gråpapper fyIde. Far

roret fylt med kifelften,
fteg vatnet endaft 9 tum

.

Prof, Lulof bar forms-
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1

det ån kunde Ike, vore derigenom icke äl-

deles frilkt vatten at årnå g).

DeflTa fyra utvägar vet man någorlunda
fåkert, at naturen betjenar flg utaf til kållors

upkomft. Gemenligen åro flera af .dem på
en gång bidragande, och kanlke desutom

ätlkilliga andra, lom ånnu åro ofs obekanta.

Ibland torde långväga vattuledningar vara

värkande. Så tyckes Ike vid Modena, hvar-

aft på 80 fots djup råkas en fändbank, och

et lådande vatten hores, hvilket, om gråfnin-
gen fortlåttes, utbryter, och med lådan häf-

tighet fyller brunnen, at arbetaren fom knap-

pad: hinner up, ja ibland floder det ofver b);
Eller mon underjordilk värma håruti äger
någon del?

71. Vattumångden år ur i fomliga källor

tärameligen lika hela året igenom, de rinna

jämnt genom et eller flera utlopp. Qyarn-

kållan i Uplaia gifver vid pafs 3900 kannor i

rat fmä berg af dragan-
de ämne

,
men icke jun•

nit någon droppa uti den

urbalkade toppen ,
ehuru

majforna voro hjver alt

väta. Hvad fina rör be-

höjdes icke
,

om vatten

af famma grund ,
fom i

här-rör? /kulle hinna til

källan uppä Taffelberget ,

fom ligger 3668 fot högt?
Dertil fodrades åtmin-

\ftone ror
,

hvars tvar-

linea borde vara mindre

ån srhöö 4 en tum
-

Huru fkulle det komma

igenom hårdajienhåddav ?

g ) hojs - vatten kan

val någorlunda mifta[al-
tan gemm Jilning ,

men

bitter beten ar mycket eri-

I vifare.

h) Leibnitz, Proto «

gaa, §. 42.
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itimman, men ännu rikare år Söderköpings
ifurbrunn, fom på lika lång tid lämnar 108000

ikannor. Ramnlöfa hålfovatten utformar en

liftark ftråie mitt på en tvär fandftensvägg.
Ur fanden ej långt frän hafsltranden på Tef-

ivars ö i Åbo lån upkaftas et ftarkt fprång til

t alns högd, och är mäft éfvertåckt at en

Egrotta i). Defie äga gemenligen mer än en

och rikare tilgångar. Andra äter ftanna ibland

rutat, pä flera år, efter väderlekens befkaffen-

het, fäfom Skäftlåcken uti öfter-Dalarna, hvil-

ken med fltt flytande fkall utmärka dyr tid,
och derföre kallas Hungers brunn k) Såda-

ras oraftändigheter äga fin grund uti fkade-

ilig väderlek, hvadan någre genom fitt lopp,
andre genom uttorkande, kunna vara fvåra

tiders följflagare. En dylik fkall finnas vid

AltdorfF i Tyfkland, en i Languedoc kallad

'Fonteftorbe, en vid Vettern, ra. fl.

Andras förhollande åger med vida års-

tider (amraanhang, och hafva följakteligen
fin tilgång af meteorifka vatten. Sådane aro

iicke fällfynte.
På Grönland vid ny och fullmånad, dä

ebb och flod åro ftarkare, upfpringa många
ikällor, fom man förut ej fertil /;.

Någre råtta fig efter fölens viftande of-

ver eller under fynkretfen. På berget Piro

uti Peru fkall kållan Nucquio endalt rinna

i ) Hr. Prof. och Ridd.

Gadd, Dij]'. om Finfka
kälivatnen.

k) Hr. Pr. och Ridd.

Wallerii Wattu - Rike.

/) Egede, a. ft, g
2.
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nattetid, i fali det icke nyligen rägnaf. EngfL
lar-brunn i Sweiz rinner årligen, frän med-

let af Maj til medlet af Auguftus, fkåftals in«

nom dygnet, ibland på det fättet, at floden

börjar ernot afton och varar hela natten, i*

bland fker det om mårgonen, underftundom

-rinner den flera gänger om dagen, ja ibland

flera dagar å rad m ). Lugibach är af dylik
natur n). Lago di Como fkall 3 gänger om

dagen taga til och af 0). Bölder-born iWelt-

phaien flyter 2 gänger om dygnet fä häftigt,

at 3 qvarnar drifvas deraf, men flannar ock

aldeles lika ofta, dock kommer vatnet efter

6 timmar å nyo fram med flört buller p).
Fonteftorbe i Mirepois flyter gemenligen 36

min. 35 fec., uphorer fedan 32 min. 301éc.,

men efter ftark torka år rinnandet kortare q)*

Vid Nismes i Fonfanche år en
,

fom flyter 7

tim. och uphorer i $, dock hcänder detta föl-

jande dagen inemot en timma fenare, ån den

föregående. Starkt rågn gör hår, åfven fom

vid andra, loppet beständigare q). Uti Sa-

voyen
fkall vara en, fom flyter 2 gänger i

timman: Colmar i Provence gör g uppe-

höll på flamma tid q): vid Remliz i Grau-

m) Dr. Scheuchzer,

it. alp. 1. f. 26; u.f.404.

n) Dr. Scheuchzer,

n. (i. n. f. qS3-
0 ) Bägge Plinierne

omtala denna, oc Scheu-

ehzer fager ,
at en dy*

hk värkeligen finnes ej

langt jrdn Como. Hydr.

Helv
. f 126.

p ) Fhil. Tr. ahr
.

u.

/• 30S-

q) Aflruc, Htji. Nat
,

dc Languedoc. Colmar
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bändner-land en, fom uphörer ifrån kl. ix

fore middag til xn r): i Konungariket Ca-

chemir uti Oflindien en, (brn endaft rinner

lunder i Maj, ir.årgon, mid-

idag och qvall q ;,
med flera dylika pä åtfkil-

;liga orter, hvilkas, få väl fom en de! af de

namdas forhollande, icke altid torde f£ rik-

tigt vara upgifvir, emedan underrattelferna

ofta kommit från (ådant folk, fom genom

vidfkeppelig undcrfamhet illa ti!pynta fannän-

gen.
Ganfka märkvärdiga vattukaftningar fin-

nas på Island, och hora få mycket mindre håc

förgätas, fom jag genom en upmärkfam å-

ifkädare om de fornämfta vuhnit påiitelig un-

Iderråttelfe. Varma fprutanae källor åro pas
Idenna 6 i flor mängd. I väfter Island åro

vid Haadegishnukur Jokul tydeliga fpor ef-

ter dylike; vid Oddbjörns flx.tr upftiger en

genom fand i hafvec nära vid flranden, och

ar tilgängdig under lågt vatten, famt cn ftar-

;kare ur en klippa längre ut; vid Draapfktr,

bief vid jordidjningen

iiyy jämnt flytande ,
och

började ej ä
nyo uppe-

bolla hvar jjunde minut

förrän 176y. defs vatten-

'.fträle är tjock , fom en

arm. Man kallar i al-

; mänhet dem uniforme ,

fom rinna jämnt belaå-

ret: periodifke , fom för-
ändra fig och äro aptitt-

gen intermittente
,
hvilkci

påvijs tidtvårt afflan •

na
,

eller intercalarifke ,

/o?« allemfl oka eller min-

[ka fin vattumangd. De

intermittente l/lifva ofta
genom ymnig nederhord

en tid jdmngäende eller

oordentlige.

r) Scheuchzer
? /fy&v

ip.

337Om källor.



Sandå och Reiko pä lika fått, och ån flarka-

re vid Vrdholm, vid Tungu, Leyraa, famt,

1 Reikolts å, hvaråfl vatnets affåtning i Ijelfva

drömmen upfordt en 5-6 fot hög klippa ;

vid Reykhole by åro 3 dyhke, af hvilka Krab-

lande år ftörfl, fprutande en vattenflock af

2 fots diameter och dubbelt få flor högd: i

Falkne fjord åro 2, famt flere i Reykiarfjord,
Arnarfjord och Ifefjord: i norra delen vid

Huerevallc åro 3; vid Reykedal åfven 3: iö-

ftra delen åro de fvagafte och minfla antalet *

dock träffas några i Jokeldal och 2 fpruta up

juft genom fjelfva ifen påTorfa Jokul: i fodra

delen åro de flarkafte, flera vid Skallholt,Reyk-
holt, och vid Ölve, hvaråfl 2 råknas ibland

de flörfta på hela Island; vid Laugervatten,
en liten infjö, ungefår 1 mil omkring * be«

lågen 2 dagsrefor från Hekla, äro 8 vattu-

fpiång, hvaribland et ffiger 18-24 fot höge
och har 6 8 fot i diameter; vid Reikum (pru-
tades for några år fedan vatnet 60-70 fot

högt, men et federmera timat jordfall har nå-

flan beräckt öoningen och fprutas nu åt fidaa

yo • 66 fot. Men de fårnåmligafle åro belågne
vid Haukadal, hvaråfl Geyfer (ej långt från

Skallholt,et af Islands Rifkops-fåten), innom

§ mils omkrets åger 40 til 50 kokande käl-

lor. En del fora klart vatten, andra tjocke
fom ler - välling, andra hvitt fom mjölk, och

fomlige, framträngande genom fin ochra, ka-

lla vatten rodt fom blod. Alla (pruta något
öfver jorden, fomlige beflåndigt och andre

ftundtals. Den flörfta ligger mittuti, fprutar
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genomen pipa af 19 fots diameter, men dels

djup år obekant: hårofver har vatnets aflått-

ning åfven beredt en flags fkål af kamma åm-

me fom pipan, hvilkens öfre kant går 9 fot

och 1 tum högre, och har 56 fot i diame-

ter. Hår fprutas Ikoftals flere gånger om da-

gen, famt enligt de kringboendes beråttelfe

högre i kallt och elakt våder. Jag vil hår bi-

foga anmärkningar öfver hvad fom Ikedde

d. 21 Sept. 1772, ifrån kl. vi. f. m. til vu

om afton. Förfta columnen vifar fprutnin-
garne i ordning, den andra tiden då de hän-

de, den tredje hogden och den fjerde huru

långe de varade.

1 fpr. hancle k!, vi. 43 m„ fteg 30 for, varade 0 m, 20 f.

2 — — 51 — 6 — — 20

3 — — vii. 6 — 6 — — 10

4
—

— 31 — 12 — — 15

5 — 5i — 60 — — 6

6 — — vin. 17 _ 24 — — 30

7 — — 29 — 18 — — 40

8 —
— 36 12 — ■— 40

Na började {kålen blifva full.

9 — — ix. 25 ■— 48 —- ■— 1 10

10 —
— x. 16 24 —■ —- 1

XII. 35 hördes likfom 3 underjor-
dilka fkott, hvarvid jor-
den darrade och vatnetran

htet ofver, men föll ftrax

igån.
11. 8 ran vatnet åter litet öfvec

bråddarne af {kålen.

nr. 15 hördes flere underjordifke



Efter denna flörlla fprutningen var vat-

net några minuter llilla, men började fhart

åter upvålla, och gjorde det 33 gånger til kl.

var vi men hant intet öfver bråddarne. Si-

da kadets högd afmåttes genoru quadrant och

upförde ftora förut nedkallade (lenar. Af de

mindre {prången omkring (prutade et 12 gån-

ger på \ tinoa sh.

Uti Sweizilka isbergen Sro åfven fund-

ne heta {prång, dock ej af den ftorlek,fom
de Islåndlke^

De heikrifne och £bke vårkningar äro

begripelige. Naturen brukar kanlke flere ut-

vägar, men jag vill endalt vi(a en och annan

möjlighet.
En källa rinner Ikoftals, om fmalt fno

och is, eller hvad fom hålft tilförer henne

s) Egger t Olaffen har

1749 utgifvit en latinfk

befkrifning om Geyfer ,

och fedan talt deromi fin

Refa , tryckt i Soroe 1772

voll. 2 i 4; äfven näm-

ner Horrebow derom:

bägge fagn ,
nt [prutnin-

gen går til 60 -70 fam-

nar, ja efter de kring -

hoendes heråttelfe ibland

ån högre, men jag har

måft tryggat mig vid

den utförliga befr ifning,

fom mig blifvit lämnad

af Hr. Mag. Uno von

Troil, bvilken i~g\2 i

fållfkap med Hrr. Barks

och Solander bejökte
Island,
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dohn, men ej få ftarka, fom

förut.-

iv. 43 ofverfl. vatnet flarkt i m.

49 hördes fiere fkott.

II fpr. hände kl. IV. 51 , fteg 92 fot, varade —

4 m.



Om kållor. 341

vatten, tryter. Når fölens vårkan emot hö-

ften aftager, biir tilfnrfeln mindre, hvadan

då en del afftanna, få (nart förrådet hinner

nttomas. De fom rinna nattetid tyckas haP-

va underhöll af dagg. Stundtals flytande kan

på följande lått förklaras. Låt b (fig, 12 )

vara en berghåla, fom får fltt vatten genom

gången a och afföres vid cöfvero, Det år då

klart, at ingen droppa kan utrinna innan vat-

tubryn hunnit til vågråttan, fom går genom

d: år nu utloppet vid f, få fortfarer flygan-
det enligt hydroilatjfka grunder til defs yran
fånkt fig fil FH,men är det vid c, uphorer
ej rinnandet förr ån hålan blifvit tömd til c.

Hvad Islåndfka vatteokaftningarne beträffar

fä fororfakas de af underjordifk eld : vatnets

hetta och rök, underjordifka Ikott, m. m. be-

taga härom ak tvifvelsmäi. På följande fått

lårer har ungefärligen gä til: opningen af pi-
pan ef (f. 13) fbär under vatten, hvilket inedelft

underjordifk ånga fmåningom tryckes up ge-

nom röret i fkålen ACDB,och ånteligen vid häf-

tiga utbrott upkaftas tii en mot kraften Tvä-

rande högd, hvilken måfte vara rått anfenlig,

ty til 90 fots fpräng fodras, at den vida of-

vervåger 1 ?00000 Ikålpund. Är ångans tnångd
ganfka ftor, eller defs fpanftighet ftrång, må-

fte fä mycket vatten utdrifvas, at fjelfva ån-

gan
kommer åt pipans nedre öpning och til

en de! fjelf får utbryta, hvarpä (prånget ftrax

afftannar, men år den ringare kan någon fkå-

3ens ofverflödning låmna (å mycket ftörre un-,

derjordifkt utrymme for henne til fitf utbré-



dande, at vidare utbrott hindras til defs
mäng-

den eller ftyrkan blifvit okad. At dehär varande

underjordifke håligheter åro fördelte i mång-

faldiga gängar och rum, dels fammanhlngan-
de medelft florre eller mindre öpningaro,D
(fig. 14), dels aldeles fkilde från hvarandra,

år ganlka naturligt, och måfte åfvea denna

befkaffenhet medverka pä defla iållfamma vat-

tufprång. Om ångan aiftras i hålan A, fä fo-

ker den at utbreda fig åfvea i b och c, men

ora råmnorne äro fmå hinner e; altid ångan
nog fort igenom, utan vid n blifva updåm-

ningar, hvangenom den flockas, födlårkes,

gör fkakningar, fliott, m. m. Defle under-

jordilka gångar åro förändringar underkafta-

de, fäledes, om ock den värkande kraften al-

tid vore lika, fkulle ändock fprången med ti-

den okas, minfkas eller flyttas, hviiket äfven

årfarenheten intygar fke.

73. Somlige kållor äga befynnerliga ro-

relfer emot väderleks - fkiften, af månan,

ro, m.

Väderfjuka vatten fororfakas af under-

jordifk utvidgad luft, fom drifves igenom
defs raalTa, hvaraf det bulrar och fynes ko-

kande, Sådan år Paderborn i Veflphalen. Wil-

de Såuerling vid Carlsbad brufar flåndigt och

har varit mångas förundran efter afloppst

fynes vara aldeles otilråkligt för en få ymnigt
upvållande kalla, men vid nogare underfök-

ning år ej annat ån luftfyra, fom hår upfli-

ger i form af flora blåfor och gifver mine-

ralifk ffnak. Kållan har annars mäfla tilgån-
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gen af dagvatten, och ångan fom genom hen-

ne upfliger år dödande t ).
Andra grumlas emot rågn, ty då ytre

luften förtunnas, vinner den, fom ligger i

eller under vatnet, och rufar med häftighet
upföre, hvarunder botten upröres.

Åtfkilljga åro förut nåmde, fom med ebb

och flod aga gemenlkap u ). Omkring Vet-

tern och Finlka fkårgården Ikola finnas dyli-
ka x). Mitt på Unders-berget i Polen år en

klarkålla, hvars vatten med ifarkt dohn fram-

kommer, altid defs häftigare, ju närmare må-

nan år i oppofition med fölen, ja i fullmå-

nad floder den ofver, men emot conjunition

föråndrar det fig y). Monne defle hafva fåm-

manhang med (joar, fom lyda månans rö-

reifer ?

Imellan Bred ochLandenau åren brunn,
fom (tiger under nårgrånfande hafs ebb, och

faller vid defs flod. Saken år den, at brun-

nens botten ligger högre ån hafsbrynen under

ebb, derföre fordåttes fallandet tils hafvet

kommer i vattenpafs med brunnens botten,
då de fedan (tiga tillika. Men når hafvet bör-

jar falla ut igån, drager det i jorden infupna
vatnet flg åt brunnen, hvaraf han (tiger en

(lund, dock börjar han falla, (å fnart det hun-

nit til (in grans s).

t) Springsfeld.
u) §. 71.

x) Tiflelii hefkrifni?ig
om denna Jjo,

Plinius

nämner en. L. /i.c. 103,

y) Aftruc, a.fl, Den-

na fryfer aldrig och kan

defs änga antändas med

blofs.

aj Mem. de l' Ac. dc



73. Källors hallt år oåndeliga foråadria»

gar underkaflad, efter grundens olikhet, hvar-

igenom defs tilgångar draga fig fram. Trån-

ger
det fig igenom hårdare hvarf, i lynner-

het fandften, framkommer det ganlka klart

och rent. De haffa kållor finnas garna pl

hogder, der deras vatten, antingen

genom faftare åmnen, eller ock. de renars

meteorifka vatnen ånnu icke hunnit mårkeli-

gen upblandas. Uppå Taffelberget {kall va-

ra en af ypperfta {laget a\ Vid Helfmgborg
år en dylik, fom fpringer flere fot ofver jor-

den h}. }u renare de äro, defs .mer nalkas

deras egenteliga tyngd til luftvatnens, defs

mindre fediment lätta de och defs fulikom.-

ligare gå de vid deifillation ofver.

De åmnen, fom i vatten finnas, åro i

almånhet på 2 lått dermed forbundne. En del

inblandas allenafl: genom fin mecanilk delning
och rorelfe imellan vattendelarne, och ehuru

gemenligen fpecifice tyngre dock uppehållas,
når delningen förvårfvat ffoften en lä. ffcr

yta, at fndtion blir lika eller flörré, ån of-

Paris
, 17/7.

a) Haraf [kall flera

gånger vara hämtat fbr

Konungen i Dannemark
,

Detta vatten fhrcgifves
ock hafva den ovanliga
egenfkapy at icke rutna

pa långa refor , fom är

en ganfiha betydande om*

ftändigbet, Ko!be, tom*

n. cbap xil. (T. n.

h) Fhres ibland tid

Stockholm for fin. renhet

och angenåmhets fkull
,

jamt kan flere är forva-

ras utan fOrän dr
mg.Ch f-

ver vid pafis ajtfo kan «

nor i timman.
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vervickten i fpecifik tyngd, men år upflam-
ning eller rörelfe allena orfak til inblannin-

:gen fä fjunka de, når vatnet får ffå i hvila.

Andra faltartade åmnen ingå en närmare och

faftare förening, de upiåfas och affondras ic-

ke, innan nödig mcångd af uplosningsmedlet
förminfkas genom utdunftning, Uet fordrar

mycken Öfning, famt fina forfök, at rået ut-

reda de främmande,-partiklar, fom merendels

af flere flag tillika och i fmå portioner fin-

nas i vatten: nöjer man fig med de almånt

befkrifna och brukada utvägar, bedrager man

oftaft både fig och andra. Det år icke här
råtta ftåilet, at vifä huru dylika prof böra an-

Ifållas, jag har dertii gifvit anledningar an-

norftädes c): nu bör nämnas hviika åmnen

värkeligen finnas uplöfte.

Syror förenas ganfka begärligt med vat-

ten, men defle åro få fråtande, at de icke

långe kunna vara frie, de finna innan korrt

något, hvarmed de forbindas och bringas i

form af medelfalt. Man har likvål et och

annat exempel af fri vitriolsfyra, fäfom i

gcanfkap med fvafvelartade vatten vid Latera,
32000 fieg från Viterbo, der den med vatten

allena formångd utrinner imellan ftenarne pä
en liten backe och famlas vifla tiller af de kring-
boende j likaledes vid Selvena 46000 ftegfrån

c) Se en Dijputation
om Upfala kalle-vatten,
hollen ifjo; en om Dan-

marks jfurbrunnrrfh och

en afhandling om Luft'
fyra utiKongl.Vet.Aca.'
demiens Handlingar f'hr

år ijj3<



Baden Siena d)i lämningen efter Almvichs

furbrunns vatten iÅngland fkall ock träfa med

alkali e), men flikt är högft lålHynt. Bunden

med alkali fixum vegetabile under form af

Tartarus vitrioiatus finnes denna fyra ganfka
fållan s men med alkali minerale i Glaubers

falt träffas den mångftädes. Med kalk gör
den gyps och är mera allmän, åfven i ftilla-

Bående vatten, egenteligen brunnar ( putei)
kallade. Med hvic Magnefia gör famma fyra

Bitterfalt, hvilket forft uptå..ktes i en källa

vid Epfom i Ångland, men federmera är fun-

nit flereftädes, och i fynnerhet i Böhmen vid

Sedliz och Seitfchiitz, utgörande hufvudänri'

net i de fä kallade Bittervatten, fom årligen
hämtas til ofs derifrån f). Med lera få måt-

tad,at knappaft fyran råder, fås alun, hvilken

ibland råkas, fåfom i Steckenitzer källa vid

Saab i Böhmen g), i några Ofterbotnifka och

få andra,

Saltpeterfyra år mig veterligen icke fun-

nen fri, men förbunden med eldfaft alkali

d) VandelH, TraSl.

de tbermis agri Fata-

vini.

O Dr. Zuckert, a.

fi- /• 33-

f) Detta falt kallas

Epfnmenfe ,
Anglicum ,

Sedlizen/e
,

Seitfcbntfenfe
,

«*. m. Det gjordes fbrft
bekant genom N. Gr,ew

;

emot Jlutet af 1600-ta-

let
,

och har fednn me-

rendels förblandats med

Glanbers falt
,

tils Herr

Maggraf tydeligen ut-

redt defs natur i Ber-

linfka Handl. i-jfj).

g ) Marggrafs Cbymi-
feber Sebriften,

tom. il,

f in-
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lotur växtriket gor
den fältpeter, och råkas i

brunnarne uti London h) och Berlin i), u-

tom andra ftållen, Med kalk och Magnefia
förenad år den åfven tilftådes i många vatten.

Saltfyra tråfFas ibland mattad med vegeta-
bililkt alkali, utgörande få kalladt Sai digefti-
vum, men det år i kållor rart; med raine-

ralifk alkali holles det rundeligen af kokfalts-

kållor i Italien; Spanien j Frankrike; Sweiz;
vid Luneburg, Halle, m. m. i Tylkland; vid

Fredricshall i Norrige; vid Balachma i Sibe-

rien ganfka ymnigt k), och flerfiå«es, ibland

til och öfver 37 proCent. Med kalk och

Magnefia år det ofta tillika bundit på nu an-

förda (fållen. Alla 3 omtalte mineral - fyror-
ne finnas underftundom i famma vatten: två

fådana brunnar finnas i Paris /).
At kifel år en art falt,fom holler flufsfpats-

fyra, (kall i det följande bevilas. Jag har åfven

träffat den i Upfala och flere kållevatten, uploffc
til 3 afs på kannan. I början kunde jag ej tro

annat,än at den var endaft upflammad, men faft-

ån vatnet fick flå flere dygn och åfven filades

innan deflillation, årholls dock i lämningen ii-

ka mycket kifel, fom forut, den måfte låle-

des an fes for at hafva varit uploft m).

b) Cavendilh, Pbil.

Tr. q6~j. En brunn i

London boller lä ymnigt

fältpeter ,
at kottfom ko-

kas deruti blir helt rodt.

Med. Ir. vol. 1. 1768.

f)Marggraf, </,./?. 1.1.

k) Gemelin,Reifl:#o.

I) Sådan år Puits d'

Orleans och dfven Krigs-
jcholans brunn i Paris.

Mem. de b Ac
. q6~j.

m) Di[f. om Vpfala
Kalle ■ vatten.
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Lufcfyra har jag befkrifvit annorflådes»),’
den Ikall åfven i det efterföljande nårraare

betracktas o), hår gör tilfylleft ac omtala defs

förening med vatten. Denna fyra år iikfom luft

fpånftig, oeh utgör det fom i hålfovatten kal-

las fpiritueuO: och tethenfkt, eller deras råtta

lif; vatten kan deraf antaga omtrent lika med

egen rymd, hvarefter det får en angenåm
lighet nåftan fom Champagne vin, blir ock

i flånd at fedan uplöfa både kalk, magnefia
och järn. Okunnighet om denna fyra har

f gjordt, at man aldeles roidtagit fig om mi-

neral-vattens råtta belkaffenhet. Man har in-

billat fig, st de martialifke hyfte en förbin-

delle imellan jårn och flycktig fvafvelfpiritus,
då likvål luftfyran, fom hår boller jårnet up-
loft, aldeles intet kan hollas för vitriolifk;

man ha?- anfedt dem för aikalifke och förka-

ftat den gamla benämning af Surbrunnar(a-
cula:), emedan de af vioi-fyrup grönfkade,
hvilken oraftåndighet dock orfakas af uploll
järn, faftån icke det ringafte aikalifke är til-

ftådes. Man kan vid vattens analyfis, åfven

fom éfver alt i Chemien, ej vara vifs om

fammanfåttningar, innan genom Synthefis,
aldeles lika kunna åftadkommas. Jag har der-

före förenat bagge deflå utvågar och haft der»

framgång, at både til egit och vänners behof

kupna i några år genom konft tslreda de be-

römdaffe mineral-vatten, fom med de na-

turliga,! fynnerhet från Pyrmont och Sekers
C M

n) Vet. A.c- H. qij. o) /. ioj.
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fullkomligen ofverensftåmt i Imåk och alla

ötnga egenlkaper.

Vegecabililkt alkali finnes underftundom,
men läuan i vacten. Vi hafva redan namne

Tartarus vicriolatus och faltpeter. I en gam-
mal kallare vid Douai i Flandern uphittades
1744 en med mur och bvalf bevarad källa:

vaenet var cafFebrunt, fkummade då det häf-

tige rördes, luktade illa, men förlorade luk-

ten i fri luft, och höll ibland andra ämnen

alkali vegetabile p), Ifynnerhet råkas detta ve«

getabiiilka lutfalt i vatten, fom upvålla i gran-

ikap af torfraofiar, hvarlfl: växter i ymnighet
rutna. Alkali minerale träffas, utom de for-

bindelfer vi redan nåmnt, med luftfyra, i-

bland lä öfvermättat, at det trogt vil anlkju-
ta, famt lynes fnarare benägit at deliquefee-
ra, än at mjölas i luften.

Flyckfigt alkali år fåilfynt i vatten, fin-

nes dock vid Rathboneplace i London q), i

Lauchftådter martialilka brunn uti Merfeburg
r), ja en kalla vid Frankfurt am Mayn Ikall

åfven göra koppar, löft i faltpeterfyra, blå s).

p) Denna kalla har

Jlarkt ttUop och
ger pä

1 min. åtminftone ij cuh.

jot vatten. Et parijer

fkålp. eller t 6 uns boller

enligt Hr. Baumés for-
fåk 60 gr. alk. min.

, 12

gr. alkali veget. ,
12 gr.

kokfalt
, 4 gr. jord , 4

gr, järn och 4 gr. berg-

fetma: det tyckes fåle-
des gä nar til Stahls

Tii;Si mart. alkalina. Se

Mem. des Sgav., Etr,

tom. IV.
t

g) Phil. Tr.

r) Henckei, Bet hes-

da portuofa.
s ) De Botnare,Di&

t

<P Hift, Nat,
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Vatten hvaruti fåpa trögt lodrar, och år-

ter eller dylika Ikalfrukter ej kokas mjuke,
kallas i almånhet hårde. Når fyra antingen

öfverflödar, eller år bunden med jord, för-

Börer den tvål och läpa, tagande åt fig alkali,
lom deruti ingår och är nödigt til fetmans

uplosning. Således åro vatten, fom holla fri

luftfyra, gips, faltalka, m. m. otjånlrge at tvät-

ta uti, ätrainftone innan de blifvit renade. At

ej Ikalfrukter blötna kommer i fynnerhet der-

af, at vatnet holler kalk uplöft i luft-fyra,
hvilken genom vårman til den grad fnart

minfkas, at kalken ej långre kan hollas uplöft,
utan nedfaller, öfverdrager den ilagde fruckten,
och derigenom uteftånger vatnet.

Kalla hälfovatten äro af åtlkillige flagoch
til fin råtta art ej ånnu alla kände. De åro

i almånhet antingen grofva, lom holla foga
mer luftfyra, ån gement vatten, hvilket al-

tid deraf åger en liten portion, eller fina,
lom af detta åmne förvårfvafi något mera.

Luftlyran har jag funnit utgöra i de utländ-

Ika vatten, då de kommit til ofs, emot de-

ras volum omtrånt |i Selmer, |i Pyrmon-
ter och i Spa; vid Ijelfva kållan åger det

förfla \ och det andra aldrig fullt L Skiljak-

tigheter i Imak, vårkan, m. m. hårröra defs-

utom af andra åmnen. I Bittervatten inne-

holles bitcerfalt, och ofta tillika en i luftfyra

uploft Hvit magnefia och kalk t)\ i Selzer,

t ) Sedliz ligger ej

fulla 2 mil från Tåpliz,

Fr. Hoffman bringade

77/7 förft defs vatten i
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kokfalt med litet alkali minerale, kalk och

magnefia u): i Pyrmonter, bitterfalt, hvit

magnefia, gips och järn x)i i Spa, jårn,kalk,

rop, ehuru det ej kom

rätt i bruk före £721,
dä han kallades til Kej-
Jarinnan vid Carlsbad:

1 han anflaltade äfven om

1 tilredning af de/s jalt,

1 hvilket då utfördes öfver
y Centner årligen. Här

1 åro 2 brunnar
,

af hvilka

1 en drickes och en kokas

falt af. De ligga på ne •

derfta ajfatjen af et berg
i och hajva ibland brift på
\ vatten. På andra af

* fatfen ligger Seydjchiitz
: och har 1 2 vattenrika

! brunnar: nåmnes äfven
■ af Hoffmann. I almån-

! bet äro deffa defs hallti-

.gare, ju högre. Starka -

' (le ballten på 1 20 pint el-

' ler 480 Bhhmifka fei
del är 10 fkålp. 12 lod

,

: och den ringafie sfkålp.
1 8Jeiäel af de hög fla hun-

nar,fälla genom alkali 2

'lod t \qv. hvit fin jord,
: men af de bäfta ,Jom lig- j
ga lägft knapt zlod,SeDr. j

7Mchert,aft.Epfoms vat-

ten 1 pint holler ejfullt
40 gran.

u) Selterhrunn ligger
i Chur-Trier. Taberna;-

monranus omtalar den

redan emotJlutet afipoo-
talet, men genom Hoff-

manns Bericht von Sel-

tershrunn kom han
77.27

förnämligaft i rop. Defs
vatten berättas vara.

fördt til Oftindien och

tiIb aka ojkåmdt, hvilket

dock behöfver vidare be-

kräftas. 17jj böds 18000

Riksdaler i ärende. Hr,

Ven el har om vatnets

natur til Fr. Fet. Ac.

ingifvit två Vackra af
handlingar. ILibra med.

lämnar efter utdmftning
torrt refiduum 36 gran.

x ) Crejfknpet Pyr-
monttilhörer nu regeran-
de Hufet Waldeck. Re-

dan år 78fförluftade Ca-

roius Magnus fig här

vid Brunnen, Den lig-



raagnefia i
alkali vegetabile och litet lera

y V

ger i en angenäm dal\

vid foten af en högd j
hvilken under damjorden
harfloar af lera och mär-

gel : derunder träffas en

brunröd fkifrig ften, och

på djupet ån hårdare.

1 en Jiengrufva, So9fleg

från furbrunnen
,

finnes

rodaktig Bolus-lik jord i

många fogor. 1 gran-

fkapet dr en håla, fom

i torrt (lilla väder
,

och

hefynnerligen då åfkan
nalkas

, ger ifrån fig en

dunft fom fläcker ljus och

dödar djur: här finnas
ock kokfalts källor: den

Jå kallada Neubrunn hol-

ler både järn och kok-

JaIt: 1 böjjefkott från Jur
brunnen år en förftenan-
de kåda

,
hvars fvarta

jlam luktar fom fvafvel-
lefver : Berg- feiierling

fkad vara alkalifk
, gan-

fka angenäm , järnfri ,

Jändes utomlands at dric-

kas med for fin fpän

(liga fyras [kild. Rätta

Jå kallada Stahl -
eder

Trinkhrun [fordom den.

heliga brunn), Jom 300

år varit i flårfta ackt*

ning ,
lämnar efter ut•

dunjlning på en Librct

medica 21 gr. ; af den-

na for{andes kring hela

Enropa, och bara tilÄngs-
land gå årligen 60-80000

bonteiller. Stora Bru•

deln brukas endafi tit

badning,
hvartil afven

en mindre kalla anvan-

des: den förra lämnat

efter utdunftningen 24.

gr.
och den fenare ij ,

bägge jarnbaltige ,
men

ej jå fine
,
fom Surbrun-

nen. Dr. ]. P, Seip ut-

gaf om denna brunn 07/7
en vacker befkrifning ,

hvilken federmera ined

\förbatringar Jlere gån-
ger blifvit uplagd: at

han tagit mifte om det

atherifka våjendets na-

tur är Jå mycket mindre

! underligt ,
fom det ej än-

nu almånnelige när kändi.

y ) Spa ligger några
mil från (iaden Luttich
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Vatten 10m holla gron vitriol, kallas Svart-

i en lerig och flenig dal,

omgifven med herg, ka!li-

ften
, fand,

rn. m Man

tror at lår fordom hru-

tits järnmalm: Källor ne

åro 6.Pouhont ligger mitt

i Spa ,
brukas mäft, och

utur denna fåndes öfver
hela Europa under namn

af Spa-vatten: lämnar

d gr. torrt rejidnum på
i libra. De andra lig-

ga
til mer eller mindre

afflånd. Geronfler om-

gifves med hlå
, fmidig,

tung och bladig jord ,

fom fmakar addringent
och lucktarfvafvelaktigt ,

tunga genomfkinliga , äf-
ven Jvarta hårda denar

träffas öfver alt: vat-

net fmakar likt det A-

achifka , fom ft&dt 12-20

timmar i luften ,
är ej

aldeles klart
, men fkali

hoUa mäfta luft-fyran.
Gifver d\ gr. reftdmm.
Czar Peter I bmkte den

med nytta}

vid hhjan af

3700 - talet. Sauveniere

ligger angenämaft
i
\red-

vid en kulle affkifer och

en af järnmalm'. /makar

något falt
,

hrukas mer

ån Geronfter och lämnar

2f gr.
re/lduum

,
De $

omtalte åro berömde e-

mot flenpafjion ,
Springs-

feld [kall ock funnit kri-

ta i dem upfbjas med

fråfning. Groisheek be-

rättas "bolla litet merjärn,
;ån Sauveniere

, gifver /g

gr. redduum. lEatross

och Tonnelet ligga bred-

vid hvarandra
,

dockfma-
kar den förra mer ad-

ftringent, purgerar, ja
5- 4 glas göra upkaft-
ning, lämnar i\ gr. re-

flduum'. den jednare är

rik på vatten och luft-
[yra, hrukas derföre at

dricka med vin vid mål-

tider och fbrjandes utom-

lands under namn af Spa
borné

,
lämnar /f gr. re-

fiduum. Dr. Limbourg
har utforligaft handlat

om defjn vatten och ny-

ligad Hr, Monnet uti

traiti des eaux min.
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källor, men da järnet är uplofti luftfyra för-

vårfva de namn af Surbrunnar: til de lenare

räknas hos ols en flor mängd, af hvilka Me-

devi s ) och Såtra a) äro i lynnerhet beröm-

de. Når ct xratten ej holler of vårflod ig luft-

fyra, och desutom icke varit h varken förvär-

ma eller (qvalpning utfått, kan det lätteligen
dömmas for mätt och tungt, men juli det

famma vilar mycket tctherilkt, om hetta el-

ler rorelfe litet fådt värka derpå, ehuru

det då med ali denna goda utfickt är långt
lämre; det vill låledes nog vana och känne-

dom ,at hårutinnan rått dömma. Loka käl-

la holler mycket litet af främmande ämnen.
Tamt värkar fornåmligaft lora et kallt och

rent vatten b).

s) Medevi ligger 3

mil frän JVaddeno. Dsjs

3 källor bafva redan va-

rit brukade pä
let, men efter reforma-
tion aj Mmknrne igen-

fylde. 1677 blefvo de ge-

nomRiks Rådet G. Soop
äter uptagne, famtftrax

derpä af Art'b. Hjårne

proberade. 168~] befoktes
brunnen af Anke Drotn.

Hedvig Eleonora, famtj
1322 af Konung Fredricl

och Drotning Ulrica E-

leonora.

a) Såtra brunn
,

be*

lågen ei långt från Sah i

la flad
, uptogs 1700 af

Dr. S. Skragge och har

gjordt många lyckliga
curer. Hr. Hulphers bar

i et här hollit tal 1769 up-
räknat alla då bekanta

hålfo - vatten i Sverige.

b) Loka kom for(i i

rop ftrax efter 1720, blef
1761 och 62 med ånfke-

ligafie framgång nyt jad

af högfl/aligKon, Adolph
Fredric ,Jamt har 1772

och
1773 aj vår nu Re-
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Vatten kunna flåpa med fig Jordifka och

Sttetallifka partiklar, kalk, järn, m.m,, ja fjelf-
Va det tunga guldet ; men, hvit Arfenik un-

dantagen, kunna de ej uplofa någon af dera,
om de icke åro i faltarfig fkeppeife. Af den

grund åro Cement-vatten koppardialtige. Def-

fe hafva en egenfkap, fbrn af okunnige hol-

les för prof af metallers inbördes förvand-

ling eller förädling; ty, när ec Ifycke järn

lågges deruti
, flåpper viktnls-fyran den uplö-

ffa kopparen, och angriper järnet, hvartil den

åger ffarkare attrablion. Således fattes en kop-
par partikel i flåller för hvar järn-partikel»
fora uplöfs, hvarigenora omfider vinnes et

kopparfiy.ke, af famma ftorlek och fksp-
nad, fora det ilagda järnet. Sädana källor

träffas icke annorfiädes än uti berg, der kop-
parkis finnes, fåfom vid Neufol c)

}
Alten-

'gerande aflernådiglié Ko ■
nung hefokts. Zdff. F.

Victorin har om defs
curer utgifvit 2 heråt-

telfer och Hr. Prof. Ber

gius lämnat Jäkfafle un-

derrättelfen,
om defs hällt

och badningsjätt ,
iet Pré-

fidie - tal. Loka gytja
har hämtats ofta läng
vag. Fatnet lämnar en-

dafi z gr. fefiduum ef-
ter kannan

,
hvilket tyc-

kes beflå af några doft

alkali och järn formode-

ligen med viktriIfyrafor■>

enade. Sqvalpat /kall det

gifva en lindrig bepatifk
1 luskt

,
Jom firax forfvin-

| ner. Holler ingen luft-
j fyra. Der Mnium font/i-

-| num växerftka och finna

Lapparne kall
-källor. Se

Flora Lapp. 414.

c) Här äro 24 få
kallade kamrar

,
hvaräft

vatten famlas. På deflä-

ftaftdllen kommer det en*



bergöf), Schmolniz,Fahlun och flerftådes. Järn
viktril förekommer åfven i vatten, och ibland

zink-Viktril, men fom ingen annan metall af

lindrig viktril-fyra uplofes än koppar, järn,
zink,och kanfke Nickel, få kunna ock inga
flera viktrils vatten gitVas. Den forfta rå-

kas i alle cement-vatten, ofta blandad med

jårn eller zink. Mårkeligt år vid Kungsbergs

grufva Chrifliana, at nedfilande vatten i en

Imal lofna uppå fjelfva tilmakningsfotet fått

en b lyfärgad hinna, fom funnits vara rent

fllfver, hvarvid någon fvafvelånga häftat. Yt-

terligare rön böra afgora om denna varit up-

16it i något hittiis obekant menflruum, eller

endaft famlad of doft, fom blifvit afnötte e).
Ibland tyckas de kraftigafte delarna vara

dafl droppvis frän [nior-

na
,

men uti en , på mer

an po famnars djup,
a-

ro 2 befiåndiga ådror

of et bamlfirås tjocklek.
bekoms SS centner

cement-koppar ,
men ge-

nom en federmera från

dagen timad ofverfvåm-

ning, vinnes väl mera,

dock ringhaltigare vat-

ten
, få at årligen fedan

knapt ärhollits 20 c. Et

fkålpund af detta vatten

boller ej ofver 2 fcrupfer

koppar-viktril. Se Matth.

Bels hreftil Prefid. Sloa-

ne i Fbil. Tr. n. pyo.
art. 1.

j d) Detta cement‘Vat-

ten Jvartnar ,
då deruti

läggas adftringerande lä-

ker. Sin upkomft Jkall
det hafva afen art kop-

par-grina ,

bvilken bår

finnes blandad med Zwit-

ter eller grynig Zinn-

graupe. Hamb. Mag. m
t

r. 4-tf*
e) A. F. Cronfledt,

Fet, Academ. Handlin-

gar 17/j.
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få fina, at de undgå våra ytre finnen. Sä

torde det vara med en källa vid Chevreufe

i Senlifls, fom gor ,
at tänderna efter nå-

gra månader fmåningom lofna, tamt omfi-

der utan fveda och blödning falla ut. Luften

tyckes vara aldeles fund, och folket fom nyc-

jar detta vatten mår vål, men är mer ån

hälften tandloft, Vatnet är vid utloppet gan-

fka kalk, hardt at koka med, och fkall hos

dem, forn icke äro vane dervid, fororfaka

ref. Nägot mer ån 10 quarter, fom ofver

fakta eld bortrökas, gifva endaft 12 gran
faft och fkarpt alkalifkt fak J ). Vid Sufa i

Perfien berättas vara en brunn, fom ågerfam-
ma kraft g).

Somlige vatten hyfa fådana delar, (bm

brinna i eld och kallas i allmänhet antände-

liga eller bergfeta. Vid Svafvelberget (Zar-
ki) imellan Wieliczka och Cracau i Polen äc

en kinkande kalla, fom med ljus kan antän-

das. Dylikt hånder i en källa vid Porretta

y) Lemery
,

Mem.

de /3

Ac. de Paris 1712.
Man har inhillatfig det-

ta vattens värkan här-

röra af quickdlfver
,

men

utom det
,

at icke något
fpor deraf märkes

, Jä
drickes vatten

,
hvaruti

quickfilfver hlifvit ko-

kad t
, aj barn får ma-

fhar, utan at (kada de-

ras tänder.

g) Vitruvius omtalar

denna källa
,

och Leme-

ry herättar
,

at en t Sa-

fa jodd karl varit i Pa-

ris
,

Jom kunnat ejter

hehag uttaga och infat-
ta fju til otta tänder

.

Den Jaimne berättas hajt
/korhjugg i ganfka båg
grad.
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nuova 5 Italien h), vid Velleia ej långt fr|n

Piaifenza med Benzöe-luckt, vid Bangazza

några mil från Modena i), vid Faikenau i

Böhraen, en vid Brofeley i Shropfhire ki, en

back några mil från Bergerac /), m. fl.

h)Byn Porretta är

gen några mil i SlKfran j
Bologna ,

vid foten af et j
herg. Detta vatten le des

uti hehollninaar til had-

vingar. Ångan aiständes

af hlof , åfvenblåfor,fom
utiJjelfva ma/fannpfiiga.
Comm. Bon. f 119. Katnet

faller i parabel, / tum i

diam. och omgifves med

låga ,
få fnart ljus nal-

kas, hvilken ej' utan med i

dyrka kan utblåfas I\

/amma hus utbrifler vid\

j
- 6 fots hbgd ur fjelf•

va berget en antåndelig

ånga ,
fom kan brinna

fiere månader. Bofco

Vlch har fedt den.

,i) De la Lande Poy.
eP Italie.

k) Denna källa upfans

1711 och är betåkt med

et genomhårat järnlock.
Holles et hlofs vid hå-

let antändes ångan ,
men

jläknar <m lacket öpnns.

Lågan Liknar hrännevins
,

men år hetare
,

dock fin-

nes vatnet kallt, då den

upborer. Källan fårfvan
några är

,
men 174.6 ut-

brajl et eldfångt vatten

med underjordifkt dohn
,

§OO fot närmare Severn.

Denna är 4 til j fot

djup
,

och 6 til 7 vid.

, Kattset upkommer genom

\en mindre opning i hot-.

1 gfot }vån ytan kan

j med hlofs antändas en

j häftig,
inemot 2 fots hög

låga, af hvilken en the-

panna upkokar på 9 mi-

nuter, När lågan fläk-
nat kännes fvafvel lukt,

Phil. 7r. abr. xv. P. 2,

f. 19j; Phil. Tr. n. 482,

/) Den kan antändas

genom ftrå
,

Jom brinna.

Lågan är hlä, Mem. de

V Academie desfaen. de

Paris 1699.



Uti Italien, Swaiz, Scotland och flerftå-

des famkas bergoljor i hålor och klyfter, ja
underftundom drypa eller rinna utfore klip-

porna, fom på berget Gibbius i Hertigdomet
Modena vid Gabian i Nedre Lan-

guedoc n ). Öfterlånderna tyckas dock vara

råtta hembygden for feta kållor af allehanda

f]ag, i fynnerhet Naphta, fom af främmande

tilblanningar, ofta vilar fig under åtlkilliga
fargor. Fiere lådane falla in uti Tigris och

flyta ofver defs vatten, (ä ymnigt, at refan-

de, fom for ro fkuil tånda an den på något

ftalle, derigenom i haft lätta hela flodens
yta

i brand, hvilken ej lläknar, innan ämnet år

fortärt 0). Vid Baku ej långt från Aftracan

äro ofver 20 djupa Naphta brunnar, fom låm-,

na en anfénlig mängd p ).

Kalia vatten, forn holla något fvafvel-

aktigt åro fåilfynte, dock finnas lådana, at för-

tiga andra orter, uti Canada på ätfkillige ftäl-

len och annorftädes q): vi fä ftrax nedanfo-

m) Frans Arioft up-
fan den 1640. Ramaz-

zini har fkrifvit derom

en bok och Boulduc i

Fr. Handl. q>j.

n ) Denna Jkall vara

nptdckt 1608. Se Mem.
de la Soc. de MontpeUier ,

tom. I.

0 ) Otter, Voyage en

Jurquie £r en Perfe. Han

nämner ock harts-arti-

ga källor. Kcempher be-

fkrifver ätfkilligaNaphta
brunnar. Se Amoen Exot.

p ; Denna nytjas til

lampor ,
6fes på jord i

fpijar och tjänar for ved.

Lerche
, Oherfich/ifche

Berg- Acad. j. ip].

q) Prof. Kalrr.
,

A.

R. ni. Jytfo. q.32.
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re tilfalle, at hårom vidare handia, Arfenik

år annu rarare uti, kållor. Den fordrar til

uplösning 14 eller x 5 gånger lå mycket varmt

Vatten, men väl 00, om det år kallt.

74. Källvattens varma rattar fig icke altid

efter den kringvarande luftkretfeo. Somlige-
åro mitt uti hetafte årstiden nåftan iskalle, I

Frankrike öfverfl: på berget Pila år en vatten-

jtamling, forn ehuru den utfåttes för folbadd,
dock är fä kall, at deraf icke kan drickas,

ej eller handen länge hollas deruti. En fådan

år på foten af Ventoux, och en på berget
Genevre r), at fortiga flera. Andra, ehuru

lindrigare bolla dnck en tåmmeligen jämn

kyla. Sådan årMsdcvi,uti hvilken thermo-

rnetern oforåndedigen ftär 61 gr. ofver frys-

punkten s). Loka äger ock under ftarkafte

fommarhetta jämnt 6 graders vårma,

En del äro varmare än luft-kreden och

kallas merendels bader. Somlige åro ganfka

r ) Mem. de f Ac. de

Paris, 16$3.

s ) Hr. Prof. Strörner

har meddelt mig denna

fin anmärkning. Samma

grad fans under en hel

fommar pä 2f famnars

djup uti fjon Ve ttern,

fom ligger vid pafsf fjer-
dings - våg derifrdn. Hr.

Profefforen brukade til

vårmans utrönande pä.

djupet
,

at fatta tbermo-

metern uti en hytta med

val tilpackad '[and, då

han vid updragningen ic-

ike förvillas af det 6fre

vatnets vårma
, ja icke

\markeligen ändrarfigin-
' nom en balftimma i da-

gen, Frys-pundlen paj]as

något litet ofver fand-

hrynen for heqvåmhghtt
vid ohferverande,]
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fine, låtte och genomträngande, men det år

ej ånnu utrönt af hvad art deras istherifka

våfende år, i fall de bolla något: nåpligen
kan det vara luft-fyra, hvilken genom var-

ma sffondras. Til åfventyrs beror deras fin-

het bara af vårman. Jag har icke haft tilfåi-

le, at underföka något dylikt vatten, tnen

väl anföra några utilag af andras förfök t),

Såparfade fkola förnämligafl: fora et fett ier»

åmne. Hit råknas Pepparbaden i Siveiz och

Schlangenbad i ITeflen, af hvilka det förra

beråttas vara utan hade fmak och iuckt, och

rinner endaff frän Maj til September, men

det fenare ilcall på tungan röja en lindrig fål-

ta. Alkalifke få de heta, hvaruti alkslifkt falt

eller jord råder, fåfom i Bollerbaden i Wur-

temberg, Emferfka i Wetterau, Hirfchberg-
fka i Slefien, Carlsbad i Bohmen u), m. fl.

t ) Dr. Ziieker t, Be-

febr, aller Gefundhrun-
ven Dentfchlands.

u) Carlsbad dr ofver
hela Europa bekant. Kej•

Jnr Carl IV gjorde det

331° 3 Jynnerbet kunnigt ,

ehuru dernm redan nam-

nes på "ioo - talet. Det

utbryter ymnigt genom

3 rhr ftrax vid Tepei-
frommen, och fti ger go-
da 6 fot hfver jorden.
Sje/fva ådratt ftryker

tvärt under botten af

Tepeln ,
och är mitt i

ftrovmen en bpning pä
det flenhvalf vatnet Jjclf
gjordt fig, hvilken med

konft år tiljluten, och 2

gånger om äret nytjas
til ajtappning , underpi*
pornes upborning och rän-

nornes befriande frän

fkärpflen. Källan kallas

Brudel och gifver i tim-

man jo Centner vatten
,

hvilket lärer vara kring
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Kokfalt råder i Wifsbad, Zellerbad, Hirfch-

bad, in. fl. och Wolkenfteinlka i Saxen {kali

tillika bolla jårn. Svafvelartade, lom gora
filfver raorkt och luckta hepatifkt, åro de be-

64 gr. varmt. Lucktar 1
näpligen fvafvelaktigt , 1
fmakar

,
innan det kall-'

nat. falt
,

något fett och

Intakt’gt
,

famt ftarkare I
efter äfkdunder På fo- j
ten af Hirfchberget åro\

än ftere varma fpräng ,

af hvdka Mublbrunn och

JSfeubrunn äro mäft märk-

värdige. Den förra är

klararefyrlig fom varmt

furhrwms vatten
, 57 gr.

het och angenämare än

Brudel. Den fenare har

47 graders värma
,
luck -

tar hepatifk ,
men fma-

kar ej oangenämt, Bru-

delns hela refiduum är

2gr. ,
Muhlbrunns 4~p

och Neubrunns 42 1 pä 1 ,
Übra

, nemligen i denfor-

fia afk. falt goda 2\ ,

Gläubcrs faft /p, kalk

och felenit den

andra
,

afk. falt7^, 67.

fält kalk yf'. den

afk. falt Bf-§ ,
67.

jalt 3j-}, kdk Bru
\

del är for fm varkan på

gickt och (len namnkun-

nig. Blåfeften af näftan

12 lods vigt luftstil -på
1 6 dygn och reftenfonder -

faller ,
om den allena ft in-

jvepes i linne klut, låg-
tes i en tratt och en

hrunnsgåfi derpd dageli-

gen låterfin urin
,

få län-,

ge
han har qvar något af

vatnct. Gallften ofverfin-
tras i (läUet for at lojas .

j Kött öfver dragés ej med

\ften-ämne om det lågges i

rånnorne. Dödande ångor

utbrifia pd åtjkiUiga ftal-

lén i nejden.Hrr, Spri rsgs-

feld och Tralles bafva

i om Carlsbad lämnat hä-

fta undevrättelfrne. i

mil från ftaden tilvår-

I kas vid Alt fattel fvafvel,
i vitriol och fordom alun.

j Stenkol finnas i neiden
,

\ fom jiere gånger tändt

| och Jläckt fig Jjelfve.

362

Om källor.



fynnerligafte, Ifrån fjelfva vatnet kan ej nå-

got ivafvel tkiljas ,
ehuru det fomhgilådes, iå*

iöm vid Aachen och Abano, vårkeiigen iåt-

ter fig iådant i vattuledningarnes hvalf. För

ofrigt hyfa de kokfalt, alkali minerale, fele-

mt, kalk eller hvk Magnefia, äfven ibland

järn. Vid Bath i Ångland ikall vatnet holla

alun x). Merendels råder något alkaliikf.

Varma och kalla mineral - vatten finnas un-

derllundom bredvid hvarandra
,

fom vid Tö-

pliz, kring Padoua, Carlsbad och flerilådes.

Hettan år olika: ibiand åro vafnen endaft

ljumma, Vid Aachen måile det ilå uppe 12

timmar innan det kan nytjas, och vid Kaj-

fers bad vål 15 til ig y)- Etter thermome-

tern ar hettan i denna nejdens bader imellan

40 och 70 gr. z]. Vid Abano är den i lora-

x) Prof Cartheufers

Hydrol.

y) Browns Reifen.

z) Riksftaden Aachen

ligger ien dal vid nedre

Rbenflrommen , ej långt
från Spa, oingifven af

hbga berg och jandåfar.
Mittuti år et varmt

fprång , fom gifver vat-

ten at dricka, famt ge-

nom canaler föres til

Keyfers
,

Lilla
y

St. Qui-
rini eller nya ,

St. Cor-

neliiy Rofenbadet och Com-

pos eller fattigbadet. He-

la rtfiduum af Jätfkilte
vatten hår är minfi 2 q

och h6s.fi 24 gr, på IH-

bra. Det hejiår af et fyn-
nerligt alkali

,
fom ej en

gång med vitriolsfyra
kan figeras, utan forfly»

ger i hetta
,

och ej eller

Infer jvafvel: det utgår
omtrånt \ af hälften

,
re-

ften år kokfalt och kalk,

Vntnet lucktar och fma-
kar hepatifkt ,

men intet

vårkeligt fvafvel bar hit-
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liga fprång 79 a). Vid Ölve på Island 83.

men i iman llrax of ver ytan endafl; 33: i

tils kunnat dragas der-

ntur, ehuru dylikt fät-
ter fog ,

dock aitid öfver
vatnet ock endafl på ftåi -

len der fkarpftenförut an-

lagtfig. Detta Jvajvel år

t början löft
,

men hård-

nar med tiä, oftatiltjoc-
ka llårpor, jomårofkif-

rige ,
b vart hvarf af 1-

geom.
lineas tjocklek,

yjoo alnar utom Raden

liggerAhhot - ftiftct Bur-

feheit på en hög leras
,

vid hvars fot åro åitfkil- \

lige varma fprång och

bad, af bvilka Kejfaren,

Kräftan och Römer åro

de förnåmjle. Hår mär-

kes ej Jvafvef ocb vatnet

ft r varmare ån uti Aa-

chen. Fa bägge Rållena

finnes uti bad knmrarne

et JJag falthlommorjom

fråfa med fyror, göra
violfyrap grön , fucktas
i luften

,
men hvarken

fmeRa eller Jpraka i eld.

Se Vet. Ac. Handhyå6 ,

fimt Hr. Monnets£tf«,r

miner, Kring Aachen fin-

nas i ymnighet flenkol,

åjven gallmey och järn-
malm. Sjelfvavarma vat-

net nyt jas medfördel til
tvatt och år likjomfäp-
aktigt.

a) Vid Abano åro 7

varma [prång utmed en

knapt 13 fot hög kul-

le : et enda drijver et

quarnhjul ocb kunde få-
kert drifva två. I Ro-

marenas tid badades re-

dan bår. Vatnet

is låder med felenitfkårpa ,

hvaråft det rinner fram,
Hallien år kokfält, Jvaf-
vel fuhlimerar fig åfven,

; ochra vi[nr (ig föga, men

i rånnovne (ätterfig järn-
fkijer, jom dragés af ma-

gneten. Med värman for-
Jvinner fvafveflnkt och

det Mthenfka
,

men frall

kunna med en droppa
fyra i et glas tånuneli-

gen åter upvåckas. Ber-

gen Ortonus
, JEgrota-

ntrn, Bortohnus och aiu
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Krablande vid Reykhole ofver 103 £). Pä

Guadeloupe, i viken Ferri, föregifves en va-

ra några fot ute 1 fjön, hvaruiåggi had full-

kokas c).
Varma vatten åga merendels förmögen •

het at ofverklåda och genomtrånga med den-

åmne, hvad fom iågges deruti. Vid Carlsbad

må(fe rännor och pumpar 2 gånger om året

rånfas, om de ej aldeles ikola igänfyllas. Vid

dre i nejden gifva både

kalla och varma halfo-
vatten. Språnget,fom kal-

las S. Helena, ofverdra-

ger med felenit, men

Firgo med kalkfkärpa:
i den fenare hårfkar fpän-

ftig dunft och jvafvel.
Fid S Petri

,
A moms

och S. Helenee fprång vi-

far fig mycken ochra.
Vandelli tract. de ther-

mis agri Patavini.

h) På Island kallas

Lang (betyder renings-

vatten') varmt ftillaflå-

ende vatten, men det jomi

fjuder far namn afHver |
(betyder flor kitvel). Se-'
nare Jlaget nytjas til'

tvätt; at koka mat
,

/om
häfi fker i lyckt gryta;
at gåra qviftar mjuka ;

til had; at drickas, fe-
dan det kallnat

,
dock

hafva deflede någon luckt

ellerfmak ajfvafvel, men

!en del ur o klare och vål-

fmakande. De grumlas ej
af alkali, ändra ei eller

viotjyrup ,
men inerufle-

ra gräs ,

årter, m. m.

Se Oia ffens Refa, Fid

Lauger-vatten koktes en

Jnoripa nåflan jhnderpå
6. min., då Hr. v. Troil

var der
.

c) Labat, Foy. tom.

i. Han fant flvand-fan-
den dtf hetare, ju dju-
pare ,

få nt på i fots djup
kunde ej handen bollas,

på 2 var han brännande

och råk upfleg, [om utur

en kolmila, med /iark
fvafvellukt,



Aachen fätter fig en krans runde omkring
vatnet, men på Jångt när ej få fort, fom

vid Carisbad. På Island tillkapa de heta

fprången pipor åt fig fjelfva och jämväl fkälar

at Tpinga uti. Vid Carisbad forftenar allenalfc

Brudel, men ingen af de andra: ju hetare vat-

netår dels brunare och hårdare blir Ikorpllenem
Kalla vatten, fom ofverdraga eller for-

flena äro ej få almånne. En källa i Gryte
focken ufi Upland fårter fkorpa pä det, fom

ilägges. Likaledes Furftenbrunn vid Jena d).

Somlige ågaforftenande kraft, inträngan-
de uti främmande kroppars lonhåk En fa-

dan är vid Alfeldt i Tyfkland, och fierftl-

des. Ja, det gifvas ock vatten, hviika lik-

fom forftena fig fjelfva. Vid pafs 30 mil i-

från Lima finnes en het källa
j

fbm utbreder

fig ofvar nådgränfande land, och hårdnar til

fen hvitgul den. Man kan hår få byggnings-
åmnen al hvad fkapnad* fom äftuncias, ty

d) Denna har namn

deraf
,

at Cburf Johan
Frednc under fin fän-

genfkap, från til 1
jagade ibland hår'

i nejden .
Den uprinner j

1- ntil från ftaden i en

angenäm clal
,

med tam-

meligen höga bergpäfi ■

dorne. ;j jyz gjordes der-

hfver hvalf. Vatnet ar

klart och (kall bolla långt j

mindre kalk
,

an nndré

kring ftaden. ForftenAr

ej jförr, ån några höjje-

fkott från kållan
,

och der

år åfven botten affkorp*

fien. Hvad fom /kall of~
verdragas måfle ligga u •

ti J år
,

och år åndock

i början luft. V. F. B.

Bruckmann, Hambur-

gijche Magazin, band

IF. J. 303.
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om allenafl tjenliga formor fyllan med detta

vatten, få finnes det efter några dagar flen-

härdt; (torre delen af Guanca-Velica år deraf

upbyggd, ja de flalta bilder uti kyrkorne i

Lima äro tilvärkade på det fått, at formor-

ne fyllas med detta vatten, lom förltenar fig
och ledan poleras för at blifvagenomlkinligt e).

Vi fkola nu, få mycket fig göra lå-

ter, upfoka grunderna til vatnens olika befkaf-

fenhet. De flelta åmnen
,

lom i dem inne*

bollas, fäs utan fvårighet igån. Alkali vege-
fcabiie finnes i Itörre delen af orter och tråd,
famt tjånar efter forrutnelfe til bafis uti fak-

peter /). Alkali minerale förefaller ymnigt,
i lynnerhet i Öflerlånderna, hvaråfl det ofta

gör hela fålt hvita, och ätminftone på dju-

é) Feuillée, jlourn.
des objerv. tom. i. Li-

fter har funnit på 6o

fkålp. jorjienandé vatten

2- uns kalk jord och i

quintin falt. Det jord-
aktiga gör fåledes vid

defa förrättningar huf-
vudånmet Jjvars förening
affältet underhjelpes.
f) Man bar nog al-

rnänt hollit före
,

at al-

kali
,

fom år holles utur

ajkor ,
vore genom eld

tilredt
,

men Hr, Marg j
graf bar tydeligen vifat,

at det finnes fornt i

vaxterne
,

elden befriar
det aUenaft utur en in-

nerlig JhrmnanJatning
med andra ämnen. Den

flora mängd Jaltpeter h

fom ärligen på , många
Jiållen utlakas, utan rin-

gafletilfats afajka, eller

något fom höljer alkali
,

vifar til6} ver flod,at natu-

ren har anfenlig ti/gäng
på lutfalt

, bvilketgenom
fotrutnelfe vunnitfrihet.
Hr. M '.rgggrafs forlök

finnas i Berl. Hand.i-fp.
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pet år med kokfalt blandat, hvaraf nog ian»

nolikt kan flutas, at et kokfalt, fom långe ut-

fättes för alla luftkretfens orofkiften, omiider

flåpper fin fyra och leamar den alkali (Isa de-

len fri g). Genom förrutneife af djur och

växter frambringas flyktigt alkali, fora finnes

i leror, dock fparfamt utdelt b). Kokfäk å-

ger Naturen et ganfka rikt forråd utaf i jor»

den begrafvit: defs fyra finnes ockfå bunden

både med kalk och hvit Magnefia z), arven

fom faltpeterfyra. Giaubers falt gör flora falt

utom Umeå frad fommardden hek hvita k).

Gedigen alun tråffas ibland, men år rar: min-

dre falifynce åro grön och blå vidol: gips ut-

gör mångflådes hela bäddar: kalk ochfvafvel-

kis åro ganfka almånne. Videtflenkokbrott

Littry i Nedre Nomnandie år nyligen funnit

et hek kvarf fkifer, fom råltad och lutad gif-
ver et fullkomligt Bkterfak /); defs balis,

g] 1 Tarta-

riet, m. m. Om nativt

alkali minerale i Tibet-

Jfka Tartariet och konun-

gariket Tripolis hunna

fes F. Ac. Handl. Z772

och I*ll3.

h) Då falt/yra afdrif-

ves medeld lera
,

fubli-

meras ofta i retort hal-

fen nagon Salmiak. Man j
finner ock extracler,fom\
blandade med eldfad al-

kali eller hrandkalkgifva

flickande urinens luckt.

i) Moderlut efter hnfs
vattens och fahpetter luts

crydallifation boller
myc*

ken Magnejla.

I fand-

klippnrne kring Siena har

//r.joi.Baldaflari funnit
Sal ammoniacunt fixum.
Se Sienifka Academiens

Hanål. vd. 1K

k) Sahlberg, V. Ac,

Handlingar 1740.

/) Detta ar Hr.lAon-

nets upfinning ,
hvarom
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hvit Magnefia
,

finnes åfven, utom de redan

i nåmda förbindelfer med tvä andra mineral-

fyror, i åtfkillig jord och alleftådes der
vege-

tabilier rutnät, ty den ingår i dem, forn en

conftituerande del, hvarom jag af alkors un-

derlokning blifvit ofvectygad. Af de nu up-
räknade ämnen kan vatten utan fvårighet up-

löfa ftörre delen och fäiedes få mångfaldig
olika hallt, hvilken efter omfiåndigheter än-

dras och ombytes. Om et vitrioiifkt vat-

ten under fin våg genom jordhvarfven rå-

kar alkali vegetabile få fläpper fyran metal-

len och förenar fig med faket, famt fram-

bringar Tartarus vitriolatus; råkas alkali mi-

nerale upkommer Glaubers (alt; råkas kalk

al firas feknit: råkas hvit Magnefia åfiadkom-

mesßitterfalt. Vidare, om ämnena, locb decom-

ponera vitriolen, åro endafti den mängd, at al!

metallen jåmntfalles, får vatnet allenafi et annat

låit i ftäliet för det forlorada
, men i fal! de åro

antingen i ringare eller ymnigare,vinnerdetge-
meniigen två, ty låt vara alkali minerale fom träf-

fas, lå blir haliten beftåendebåde afGlaubers falt

och en del fritt alkali: om åter allenafi: någon del

af vitriolen kan fållas, fä upkommer åfven eti

blanning, men i vär antagna håndelfe af vitriol

cch Glaubers falt. Pä lika (åct kunna minga andra

forändringar Ike, om vatnet forft uplofi: något
jordiflct falt. Orfaken til alladella ombyten åro

ämnenas farfkika fråndfkaps grader. Det åc

helt naturligt, at om en fyra forent fig med

en jord eller metall, och federmera råkar et

jag genom bref aj Imom fjej f u
nderåttad.



a’ka!i, hvarmed hon altid begärligare för-

knippas , flåpper hon dem, ty en fvagare at-

traclion måfte vika for en ffarkare. Utoni

defle, vid forfta åfyn enklare håndeifer', fore-

falia ofta mer fammaßfatte, då en dubbel

fråndfkap tydeiigare vårkar. Om vat en,

fom holler Glaubers (alt, råkar kalk, fålker

ingen ändring, emedan fyran drager alkali

fiarkare, men om kalken år forent med falt-

lyra, hånder en vårkelig åmnenas förväxling*
vitriohfyran förbinder fig med kalken til gips
och fältlyran med alkali til kokfalt, af den

grund, at fumtnan af attracfionerne imeilan

vitriolsfyran och kalken, famt faitfyran och

alkali år florre, ån farorna krafters fumma i*

mellan vitnols fyran och alkali, famt faitfyran
och kalken. Dylikt tildrager fig med alla neu-

tral falter, fom hyfa vitriolsfyra, då de blan-

das med jordifka eller rnetallifka medelfätfer*
fom inneholla andra fyror, famt i almanhet

alleftådes, hvaräft attra&ionernes fumma få

förändras, fom ofvanfore år nämnt, Låg-

grs hårril, at vitriolsfyran ibland, formode-

hgen af fträng underjordifk eld, fkiljes f-ärt

fm bafis, och at den fammä obunden decom-

ponerar faltpetcr, kokfalt och de flefta andra

falter, fom ej redan äga famma fyra, få vi-

far fig en ny utvåg til förbindelfer och för-

ändringar. Underjordifk eld kan åfven brän-

na kalk, och denna blir genom miftning af

fin luftfyra i vatten löfelig, vid pafs til | åfs på
lodet. Vi hafva tilförene nämnt, at luftfyra

utgör lifvet i de fina mineralvatnsn, och bo-
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i*anu omtala de utvägar naturen brukar, atä-

ffadkomma (ådana. Denna fyra utgör vid

pafs f af vanlig kalkffens tyngd, af klar

kalk-fpat, |af hvit Magnefia, inemot \ af

cry/falliferat alkali vegetabile, något mera af

fiyckcigt alkali. Om fåledes defla ämnen ge-

nom eid
,

eller någon ftarkare fyra, befrias
,

blir en /for mångd luftfyra lös, hvilken
förd igenom ,

eller endafl in/fångd med

Vatten, kan upfupas deraf fullt til lika rymd,
bvadan deruti upkommer en bebagelig fyr*
lighet, famt lif och genomtrånglighet. Rå-

kar et fådant vatten järn, kaik eller magne-
fia löfer det up af dem, fom jag af flera

förfök funnit, famt gifver efter proportio-
ner och andra tilfatfer många olika arter,
hvilka i värma och fri luft /lappa den lätta

luft-fyran ifrån fig, hvarvid de af henne for-

tat uplö/fe ämnen nödvändigt af/öndra /ig
och hallten förändras i de fi/ta portioner bol-

las dock envifare quar, fom är gan/ka na-

turligt, ty med hela /fyrkan värkas på dem.

I anledning af hvad nu anfördt blifvk h -p-

-pas jag vatnens hällt någorlunda vara fö. kla-

rad, det bör dock läggas til, at luftfyra gör
en ftor del af de föreningar, fom ofvanföre

blifvit anfedde för enkla, til fatnmanlatteoch

på dubbel frånd/kap grundade* Såledesfålles

grön eller järn vitriol af kalk uplo/t i luftfyra,
och det år orfaken, hvarföre en del vatten äro

ioindre tjänlige ,
at uplöfa detta metalli/ka fält.

Mängden af de uplöffa åmnen år
gemen-

ligen ringa och långt mindre, än vatten vår-
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keligen kan antaga, någon gång befinnes den

dock (torre, ån (om til mättning fordras. Vi

hafVa redan nåmnt, at koklalts källor ibland

bolla ofver 37 proCcnt m), då likvål vid medel-

varma vatten hogftkan kåfa 30 for 100 emot fm

tyngd af detta falt. Denna underlighet grun-

dar (Ig på en fynnerlig egenfkap, fom lieie

laiter blandade åga til at befordra hvaran-

nans uploflighet. Nemligen, om vatten har

uplofr få mycket det kan af et flag, få har

vt >Efter Z)r.Browo-

riggs upgift bolla kådor

vtd Barton och några
vid Nortbmch 57 \ pro-
Cent fak; vid Droiiwich

,

Upmcb ocbMidlewichz
5;

en del vid Northmcb och

Nantmcb 17;vid Wifton

11, och /vagare kokas ic-

ke utaf i Angland 1 Tyfk-
land år vidHade den rikä-

fte, bollande
23 ,

dockjak

tetfamn ån detLiinehurg ■

Jka och en delandra Jlag.
Dieufe i Lothfingen hol-

ler 16pC. Athallten
ge- l

mmgradering låter hrin-

ga fig til 30
är hegripe-

ligt, men om den kunde

drifvas til 7j
(

24 lodpå
fkålpimdet ), fom en del

föregifva ,fkude dethlij>

va en fvär jak atfavkla-
ra. Uti Franche -Comté

hafva natur och konli

bulpits åt
,
at göra märk-

värdiga jaltkällor
,

Vid

[förre värket träffas de i

en flor hala
, 400 fot lång

och
jo -60 bred. Manfh-

ger nedpå 4ifiegajflen ,

hvarefter 20 aj trådleda

til et hvalf
,

under hvil-

ket 6 falta och tväjrifka
källor utbrifla innom ip.
fots rymd. Härifrän kom-

mer man genom gångar
til andre, fom hvila pä

pelare,
och famlas pä et

ftälle 7 [alta källor: vat-

tenaj 12 frifka le des til

en annan hehollning. Hall-

ien ar omtrent \g proC.
Se Art,oj making cotnfalt.
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det icke defs mindre förmåga at löfa af an-

dra; och när det åfven med någotdera af

dem blifvic måttadt, är det fedan i flånd at

löfä mera af det förfta. Om för exempel
vatten måttas med faltpeter kan det fédan

uplofa en hop kokfait, och når det åfven

deraf ej mera antager, förmår det dockat ta-

ga å nyo til fig af faltpeter, o. f. v.

De vatten, forn forftena fig fjeliva, måfle

innebafva en anlenlig mängd främmande äm-

nen
,

hvartil dels rorelfe, dels underjordilk flu-

ten vårma måfte bidraga. Ju hetare vatten,
defs mer uplofer det: vårroan kan ock brin-

gas til förunderlig grad genom vederbörlig
influtning, ehuru i fria luften ej anta ges

of-

vcr 100. Värkningarne af Papini gryta å>o

bekante, men kunna ej förliknas emot dem

Naturen på lika fått utofvar.

Hvad de antåndeliga ångor vidkommer,
fora ofveren del vatten finnas, iå hårröra de

af underjordilka förftöringar eller uplöfoin-
gar. Det år bekant

,
at då jårn, zink eller

ten uplöfas i vitriolifk eller faltfyra, upkora-

rna hårvid antåndeliga ångor: dylikt händer,
ofta vid förrutneife, och altid, då något ani-

ma!e, vegetabilc eller antändeiigt minerale

tvingas genom en häftig och ftrång eld. Så-

dane dunfter kunna ej faknas i underjord)-.
(ka gångar, ty ehuru ingendera af de näm-

da metaller juft finnes der i farama lynne,
fom vi nytja dem til förfök, få år dock

raångftådes tilgäng på järnmalm, fom dragés
af magneten, hviiken ock loles, faftän lång-

373Om kållor.



Om källor,374

fammare: mångftådes förftöres kis, phlogf
flon går fin våg, fvafvelfyran kan fedan fu-

pa fucktighet och blir omfider i ftånd, at

angripa järnet: mångftådes utfåttas antånde-

liga mineralier för (Irång eld: i alla defia

omftåndigheter alftras eldfångda dunfter, forn

trånga fig fram i en dei vattens gångar och

anteligen utbryta med dem i dagen.--
C> J

De ådror, fom komma från fädant djup,
dit luftkretfens fö ändringar i anfeende til

temperaturen ej hinna, bibebolla hela året

igenom fararaa grad, ehuru den i fårfkilta

källor kan vara olika efter omftändigheterne.
At undeqorddk éld pä många orter värkar,
derom vitna Vulcaner, vatten kunna fåledes,

årholla allehanda grader af värma, hvilket

hår gör tilfylleft:, ty långre fram, dä jord-

båfningar befkrifvas, fkall orlaken til dennn
eld närmare underfokas.

Hvad flateligen den förftenande egen-
fkap beträffar, fom en del vatten hafva,

utöfvas den fäkert på flera olika fått. Kalk-

vatten, fom råkar kroppar, hvilka hyfa luft-

fyra ifå lös forbindelfe, at kalkåmnet formår

draga den åt fig, omgifver och genomträn-
ger dem med ftenärane, ty då de uplöfte partik-
lar fådt inemot få mycket af denna fyra, fom

de fjelfve våga, utgöra de ftrax et fvårloft

falt, fom vi alimånneligen kalle for kalkjord,
livilket faftnar der det tiikommer n). Vatten,

n) Om kalk, magne

fia ,
k{fel, lera

,
m. fl.

jordifka faltev [kall utfår-

ligare handlas i j:te af*



fom hoiler gips , anfkjuter på fråmmande äm-

nen, fom läggas deruti. Man brukar vid vi-

triols-fjuderier och andra cryftallilationer i

ffort, at iågga fpialar i luten, juffc för det at

falterne derpä må fåfta fig, hviiketåfven lyc-
kas, Hoiler värnet kaik uplöft af luftlyra
feer en dyijk anfkjutning, få fort fom vår-

man och fria luften hinna affondra det til

uplöfning nöd’ga öfverfkott af fyra, Denna

ftengorande förmåga finnes egenteligen hos

varma vatten, hvilka ymnigare laflas med

fråmmande partiklar. På Island utlakas forft

utur quifiar, fom kaftas uti, alt uplöfeligt,
hvarigenom-de blifva förunderligen mjuke,
fmidige, och nåltan genömfkinlige, fedanfyl-
las alla porer och öpnmgar med ftenårnne 0).

Svafvelaknga vatten åro de fvårafte at

förklara. De hafva hepatifk luckt och fmak:

de hyla alkalifkt falt och jord: de Sro gemen-

ligen mer eller mindre heta: deras imma fåt-

ter ock ofta et verkeligt fvafvel; man fkul-

le lå edes förmoda, at i dem äfven finna et

uplöft fvafvel, men fådant har hittils med

ingen konfl kunnat årbollas derutur. Det år

fant, at vatten, lom fupit ånga, upftigande
frän en fåilning af fvafvel lefver, blir lika i

egenlkaper, luckt och fmak, med dem, fom

yi kalle fvafvelaktige p ),‘ fvårigheten bringas

delningen, och tillika de-

ras jaltartada lynne när-

mare utredas.

ö)o!affeiV7,y?. 1id.641.
p)Anga,fom uffnger vid

fällning af fvafvel-lefver,
är eldfängd ocb dödan-

de
,

äfven fedan den jam-
ma blifvit förd genom
vatten

.
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fåledes hafvudlakeligen derhån, at få veta

hvadan de naturlige vatnen åro i Hånd at

fublimera et vårkeifgt fvaivél. Hvit Magne-
fia kokad med fvafve! lyckt gifver ockfå

en hepanfk uplöfning, fom j mycket liknar

naturliga fvafvel-vatten q) : man har åfven

moda st hår få igln fjelfva fvaflet, ifynner-
het då vatnet fädt Hå nåera dygn.

L .! J i ?

Mineralvatten, ibm fä Hå, fatta ofta pä

ytan en hinna. Denna kan härröra af olika

orfåker. Kalk vatten fätta en fin kalk-fkorpa.
De jårnige vifa et (kiftande mängfårgadt of-

verdrag, fom hoiles före vara någon mine--

ralifk fiottighet, men jag har funnit fådane

på metallilka folutioner. Jårn, löft i laftiy-
ra, anlägger i fria luften en dylik, fom van-

lige furbrunnar: uplöfning af Mercurius fub-

limatus likaledes, o. f. v. Defie hinnor åro

ej annat, ån en liten del af metallen, fkild

or fin uplöfning och til vifs grad berofvad

fitt brånbara ämne. Af calcinationer, anlöp-
ningar, färgade genörn eleHricitet rilkorrme

ringar, ro. ro. ar bekant, at da phlogilton
i olika naon aflondras, vifa fig olika fårgor.
På gulci-fblution fimma ibland tunna affkil-

de hinnor, fom ån fe gyldifke, ån purpur-»

färgade ut, efter Hållningen emot ögat
5

ANDRA CAPITLET,

Om Floder
.

76. Med fioder menar jag hår allehanda

q) Profejjoren Hr. le

Roi i Mmtpellier tUrc *

derpå detta fatt [vafvel-

aktiga vatten.



på (amma flållen af jord-ytan beftåndigtfram-
rinnande vatten. Källor hafva fina aflopp,,
hvaraf fraä rännilar upkomma, famt då fle-

re fådane fammanlopa utgöra bäckar, ålfvar

och åar, hvilka, om vafnet af grundens flutf-

ning eller andra omftändigbeter, med häftighet
framrufar, bekomma namn afftrommar, o.f.v.

77. Rinnande vatten åger gemenligen
fin forfta upkomft af källor. De äro fäledes

talrikare på hoglåndiga tracler. Hår rågnar
mer, viffa årstider fmllter en myckenhet fno

,

moln hoppackas famt dragas emot de höga
och kalla bergen.

De flefte floder i Sverige uprinna från

Severyggen; Severn från et hogt berg i gref-
fkapec Montgomery; Mofe! frän Vogefifka
bergen på gråafen af

af 2 urfprång från Alperne i Graubiindner-

land, nemligen Vorder-rhein från S. Gothard

och Hinter-rhein från Fogel-berget, famt för-

enas vid Reichenau; Rhone från isberg på
Gaffeibergc-t i Canton Vri; Loire från Se-

vennifka bergen, pä grånfen af Languedoc;
Garonne frän Pyreneerna; Ebro från bergen
i gamla Caftilien; Po från berget Vefo; Ti-

ber från Apennin; Donau från en högd i

Schwartzwald; Huita Mayn från Fichtelber-

get, famt förenas med Roda Mayn nedan

för Culmbach; Oder från Måhrifka bergen;
Eibe frän Riefengeburge på Schlefflka grånfen j
Draw från bprgen på Tvroifka grånfen; Weich-

fe! fråmbergén imeilan Polen och Ungern
,

m. ff
Uti Aflen uprinner Gihon från de flora

377Om Floder.



bergen imellan Indoflan och Stora Tartarietrl*

Euphrat och Tiger från ftändigt fnobetäckta

berg i Arraenien, ej långt från Svarta hafvet,
förena fig vid Baflbra, lämt infalla i Perlifka

viken; Indus från bergen, fom fkilja lilla Ti-

bet från Cachemir; Ava, Menan och Cam-

bogia, famt Kiang, eller blå floden * från oer-

gen vid 33 gns bredd; Amur från bergen på
grånfen af Stora Tartariet j); Lena från berg
vid 54 gr:s bredd, o. L v.

Africanfka flodernas urfprång år obekant,
eller åtminftone nog ovifl. Någon vidare

underråttelfe åger man om N. Verldens vat-

tudrag, men den år dock ganlka otih äcklig.

Nfgre hårflamma ifrån fioar och ftiiia®

flående vatten, hvi ! ka dock fjeifve åga fina

tilgångar af källor. Don uprinner 1.0 mil )'o>

der om Mofcow frän fjon Iwan, och Ama<

zonfloden från en fjo under n gr.s (udlig
bredd, 16 mil från Lima. Likaledes Mtflif-

fipi, S. Laurentii flod, och åtlksllige andre.

78. Flodernas kofa rattar fig efter ftrå k-

ningen af de lågfla ftållena på jord ytan, och

emedan denna fållan går rått fram på någon
gnfenligare långd, fä kroka fig åfven de der-

r) Denna dr de gam-

les namkunniga Oxus
,

fom jorr hade utlopp uti

Cafpifka hafvet
,

men det

ärfeder mera af Fsbecks-

boerna, til fjb - röjvares

af bollande, igenknfiadt ,

ncb vatnet genom 'cana-

ler fot t til deras lands

i hefuktande.

s ) Denna floden kallas

vid början län-

gre jram far dennamn af
. Schilda

,
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pppå framrinnande vatten på mångfaldigt fått,
©huru det måfla af deras våg kan ungefärli-

gen hgga i lamma våderftreck; de American-

(ke (kola dock gä mera rått fram
,

än andre t).
En flor del i Gamla verjden flryka i o och w,

af ven fom i America, ja det påliås vara al-

månt, och at åtminffone (torre långd afbe-

tydeliga floder följa denna kofa,ån i n och s.

Gemenligen bucktar en (tor flod fig defs

oftare, ju nåunare utloppet u). En lädan til-

tager ock gärna i bredd genom yatnets ym-

noghet, lom infallande fido-floder deruti af-

borda, lamt delar flg emot mynningen uti

sera udopp. Po har 7. Nilen (kall ock for-

dom haft lå många, men nu åro endafi: 2|fe-
gelbara, ty i äldre tider uprånfades utloppen ef-

ter éfverfvåmningarna, hvilket ledan bhfvit

efterfatt. Donau utfaller i Svarta hafvet gen-

om 7 mynningar och Volga genom åtmin-

ftone l juttio.

Om bägge lidor af en dal åro lika af*

(luttande, lå går floden vanligen mitt uti,
men annars närmare den brantafte. Detta år-

dock förändringar underkaftadt af fediment
3

affköljningar,-m. m.

79. Floder, Com förlora fig under jord och.
Ster upkomma på andra Milen, omtalas åta

t) Charlevoix,/^Page.
u ) De vilde uti Ame-

rica doma Jig vara långt
från bafvet, då en fiod

loper 6 til
9 mil unge-.

färligen rätt fram. Di

Fabry refte der, var dem

na regel honom til myc-
ken underrättelfe, Hr-,

Buffon, a, ft„ 1, f. 3^



fkulige hos ds gamle. Sådan utgrfves Lycus
i Afien, Erafinus x >

och Alpheus i Arcadien,

Tigris i Mefopotamien, Timavus i Iftrien,

m. fi, y) j men berätteiferna härom åro få

inblandade med dikter och mörker, at rnan

fvärligen kan bygga någon ting deruppå z).
Guadiana i Spanien, famt Rhone, imcllao

Geneve och Lion, gå et fiycke förborgade:
den fednare döljes endaft af ras f mi!. I Norr-

mandie åro 5 fådane. Rille, Ithon och Aure

forloia fig genom
tractlika

gropar på botten,
från 2 til 15 fot i diameter, famt x til sodjupa,
hvilka med kapp ej kunna vid fpitfen ge-
nomftotas. Den förfta mifier om fommaren

på 1 mil nåffan alt fit vatten, men om vin-

tern fpruta bälorne. Sap André förloras ock

x) O vid ii Met.XF
.

Fab, V. FL

y ) Seneca, Q. N. L.

111. c. 26; Plinius, H.

N, L. IL c. 103. V. c. 9.

Jordan [kall ga under

jord ifrån Jjon Phiala i

fhrlåfvnde landet til Pa-

neos
,

bvilket Konung A-

grippa berättas bafvaup-
täckt genom (irä

, Jom
kaftoäes i fjon och Jedan

framkomma i floden. Se

B-cman a. ft. och Re-

jandi Po!afina.

a) De gamle trodde
}

at Alpheus gick under

bafvet ifrån Grekeland

til källan Aretbufa pa
Sicilien, ja Plinius for-

Jåkrar, at hvad jom ka-

ftades i floden kom om•

fider fram i Källan. Hu-

ru Poeterna inviklat det-

ta bland fina dikter
,

i

fall det varit någon an-

ledning i naturen tilja-
dant tnnkjpel , kan in-

hämtas af Mythologien,

Strabo märkte redan 0-

rimligheten häraf. Se

hans (Jcogr. Libr. FL
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fmåningom i grof fand, och kommer fom ds

föregående åter fram, men Dröme faller i ak-

ta i et Ivalj, 25 fotbredt och öfver x? djupe,
och fynes ej mer. Uti Lothringen äro ock

fem floder, fom förlora Hg, ja Ijelfva lerre, ej

långt frän Paris, åfven lä a). En gren af

Quadalquivir i Spanien, en gren af Rhen i

Holland, ra. fl. förlora fig i fand. I Aftica

Ikola Niger och många andra vara fådane.

Från Arabifka bergen nedkomma åtfkillige
floder, men alla förfvlnna pä fandfålten, in-

nan de hinna til hafvet b). Likaledes för-

fvinner Hotomni vid 39 gr. bredd c). Sa-

ken i lig fjelfar ganfka möjelig, antingen då

vatnet tränger fig ned och fram
genom un-

derjordifka gångar, eller ock hvarärt en grund
möter, hvars öfredel år faftare ån den undre,
få at med tiden en genomfart kunnat upvl-
gas under et ftycke at jordfkorpan.

Pä Domingo fkola uti en bergsfots hå-

ligheter infalla flröramsr med fådan häftighet,
at det höres lång våg d). Utur Malfaolms

fjö i York rinner en liten flod, hviiken i 2

armar delad, upflukas afjorden. Låtta faker,
fom hår kartas i vatnet upkomma icoo fam-

nar derifrån uti en af 2 källor, fom under-

hoila Air, eller ock i fjeifva floden.

80. Floders lopp och fart fkiijer på flera
fått ifrån vattens roreife uti en jårna rånna<?).

a i //r
.

Gue 11ard
j
Mem.

de P Ac. ijjtf.

h) Merveiile./åw.ö,

i Arabie
.

c) D’ Anvilies cbin.

Atlas.

d) Varenius, a.jt.

e) Lat abch (%,//)
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Häftigheten finnes icke (vara emot grufl*
dens fluctning. Donau går ifrån fin börjat!
til utloppet ätroinftone 250 mil, i råt Jioeå

råknat. Tillägges nu denna flod, fom rin-

ner tåmmeligén fort, 9 rums länkning pä 400

fot, lä borde uirlprånget ligga 22506 fot hö-

gre ån Svarta hafvet, hvilket år fä mycket

omojligare, fom dylika hogder icke finnas

bland "alla bekanta berg. Han måfte vara

lågre ån Draw, Theifle, Pruth, m. fl. hvil-

ka falla in uti honom
,

lamt dels botten min-

dre fluttandeån flodernas Po, Rhen och Rho-

varagenotnfkärning afen '

jämn ränna
,

fom hvart

ogonhlick far lika mycket
vatten frän en vattenbe-

hoUning. Hii är vågrätt, I
jamt be och cd deremot !
lodrätte. Uti Hydrauli-
ken bevifes då

,
at häftig-

heten uti en punEi c,

hör vara proportionel e-

mot Fcd
3

eller likamed

den
,

Jom vunnits genom

fritt fall ifrån bvila
, pä

hågden cd. Häraf följer
vo, at i en fädan rän-

na växa haftigheterna ,

fom udde numrorna /,j
3 y J, m. m. 2:0

,
at vat- j

net gär defl fortare, yu ,
närmare botten

,
i mon\

efter en paråhels ordina •

ter
,

ty uprita på rb

C lodrätt mot HB] jäfom
axel

, parabeln rfg, jå
är klart

,
at hafttgbétérna

uti c och B jorhulla fig

fom {Fcd: Fbe: : Fcr‘.

Fbr::) fc s bg 3:0

måfle tatnetsyta hc fän-

ka pg emot botten Ab.

Uti en hortzontel rän-

na måfle det undre tat-

net genom det öjres tryck *

ning flyta ,
och det defi

halligare , ja närmare

botten. Rummet tillåter

ej at gä längre in uti

detta ämne
,

emedan det

icke egenteligen borer hit
i

\utan til Hydrauliken »



ne, ty han har en del urlprång från famma

berg, går långre våg ån de, och faller

omfider i Svarta hafvet, hvilket år högre
;ån det Medellåndfka. Häftigheten tyckes inga-
lunda pafla med hogden af Donefchingen,
men den (om vinnes genom neiftortning på-
flcyndar långe, och Donau har fin fart fornera-

ligafl af den tilfiötande Inn, fom 1 Schwa-

ben forer mer vatten ån han, och defsutom

nedfaller från hogfta Alper af 16-18000 fots

hogd. Loire fkall enligt afvågning åtminftone

hafva tre gånger få ftortfali, fom Seine, icke

defs mindre Joner den fenare inemot dubbelt

haftigare Farten år fåledes på långt når

icke 1 raon efter bottens afFallande. Dubbel

fluttni >g har gemenligen 3 til 4 gånger ftor-

re häftighet i följe.
Stora floders botten har emot utloppét

iganfka ringa lutning; men vid början ärden

igemehligen ftarkaft.

Bottens fånkning år ganfka fkiljaktig for

én och famma flod, Loire fånker fig fbm-

ligftådes i fot på 1520, och på andra ftäl-

len t på på 2490, ja Seine fluttar ibland ic*

ike mer ån 1 på 6600 g)\ den egenteligen lå

ikallade Amazon-floden n fot på 80 milgjt
'Marwede-floden ifrån Hardinveld til Dor-

drecht, 9 lin, på 1195 fot, famtfedan tilhaf-

.Vet, endaft få mycket på 9550 h).

/) Piccard, Traité de

' Nivellement.

g) Hr, De la Conda*

mine, Foy de la Rivie-

re des Amazones.

b) LuJof
3 a

.
sBs

383Om Floder.



Således mäfie häftigheten uti en ftrom på
åtfkilliga ftållen vara olika, hvilket ock för-

farenheten beftyrker. Doriau år i Ungern
ftilla, men vid Belgrad häftig. Dylikt hän-

der med Rhen och fiere. Härtil kan defsu-

tom en annan orfak bidraga, nemligen bråd-

darnes hopknipning eller utbojning, ty (alån-

ge en flod har lika tilgång på vatten blifver

hela dels yta oforåndrad, och genom alla defs

tvårlkårningar gär lika mycket vatten hvart

ögonblick, det rriäfte fåledes åga (torre häftig-
het i trångfe!, och tvårt om, då utrymmetö-

kas, Po lånker flg i fot på 6000, nåftan

(om Seine, men år grumligare, ty mängden
af vatten gör åndock ftarkare fart.

Voro inga motftånd borde en ftrom blif-

va defs (hållare, ju långre ifrån urf prånget ,

men utom krekningar, oar, ra. ro. lom mer

eller mindre hindra farten, få gor dels tilta-

gande bredd mycket til (aken. Vattumång-
den och det öfres tyngd åro åfven ganfka
betydande, ja mer an bottens lutning-. En

grundare flod hindras mer af raotgnidning,
ån en djupare, hvslken oroftåndighet torde

til (torre delen volla denfkillnad, fbmbefin-

nes irnellan haftigheterna i Loire och Seine.

En häftig ftrom bibeholler icke allenaft

långe fin förvårfvada fart på en vågrätt bot-

ten
,

utan kan ock ofta ofverlopa åtfkil-

liga motftånd, utan at på fidorna flöda eller

öfverfkrida vanliga gränfor. Om vatnet uppä
en nå (tan borozontel botten ftiger genaft up-

ofver et lodrået motftånd och far fin våg,
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utmärker det en häftighet vunnen genom fall,

ty då vacnets tryckning en Tamt värkar, åftad-

kommes bara en updåmning. Det år en gam-
mal vilfareKe, at Rhen löper genom Boden-

fjo, och P.hone genom Genferljon, utan at

blanda fig med defla vatten
,

eller förlora fm

fart, men ehuru detta år både ogrundat och

omojeligt, få år dock vifst, at deras vågar
långt ut i fjöarne åromårkelige, Rhonefkil-
jer fig ännu | mil både genom rorelfe och

fin blacka eller mjolkiga färg i ), Sådan häf-

tighet äger underftundom til flor del fin grund
Uti trånga utlopp. Så fkall det vara med flo-

den Syre i Norrige, hvilken märkes ganfka
långt uti hafvet k)\ men, fom mynningarne
gemenligen åro vida, få måfte andra orfa-

ker tillika bidraga. Nilen år ännu ti! anfenligc
afftånd frän ftrandeo känbar både genom fin

hvithet och frifkt vatten.

Om botten icke gjorde motftånd borde

Vatnet rinna defs fortare, ju djupare, men

förtarenheten lårer, at det ibland går lång-
famroare, och ibland lika med det ofre. 1-

melian botten och ytan bor rorelfen vara

ftorft, ty der bidrager både det öfres tyngd
och bottens motvårkan.

Ytan år icke altid jämn, utan ån kullrig

z) fourn, Eelv.
1741,

Åvril. Pomponius Mela

omtalar redan detta un-

der, ochfedermera månge
anda intilfenare tider\

k) Pontoppidan. a.fl.

I.f. 14j. Efter hans ut-

jaga år denna flod mär-

kelig halfannan mil a«

te i hafvet.



och ånuthålkad, efter omftåndigheterna. Når

vatnet häftigt ökas genom nederbörd, Inö-

fmältning eller annorledes, fä växer flrekans

häftighet, derigenom mintkas vå kan af defs

tyngd, och det fordras högre vatten mittpä,
at hibeholla jåmnvikten. Detta går ibiand iå

långt, at ftrekan befinnes ofver 3
fot högre

ån fldovatnet /).

Nåra intil utloppen beflnnes ytan ur-

hålkad, få långt hats-flod upftiger i ftrom-

marna, hvilket fomligftådes märkes anda til

100 mil från ftranden. Strekan beholier ge-

menligen fin kola, men pä fidorna upftiger
hafsvatnet tils det onofider dragés in uti ftre-

kan och följer honom tilbaka.

Hvirfiingar pä ytan mårkas derföre uti

ftora floder, defs ftarkare, ju närmare hafvet.

De upkomma i allmänhet af en fadan dubbel

rörelfe, fom nys
år omtalad, ehuru denna ic-

ke akid äger fin grund uti fämmci orfak. De

kunna åftadkommas icke ailenafb af en lefvan-

de kraft, eller et i rörelfe ftadt hinder, utan

ock af en död, fåfom en brygga, ö, buckti-

ga bräddar, m. m. Når vatnet rinner fram

under en bro måfte häftigheten ökas i om-

vänd rnon efter hvalfbågens chorda och bryg-

gans bredd. Härigenom vinnes på vifta ftål-

len en anfenlig fart, fidc-vatnet drifves deraf

emot bräddarna, går tilbaka och formerar

hvirfiar. Under fådane bryggor måfte röda-

/) Ingenieur Hypeau
hw en gånganmärktdet

uti floden Avdron
.
Buf-

fon
3 a. fl.
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re noga holla fig vid flxekan ef godt ftycJ

ke, fedan de kommit fram om, ty fido-vat-

net forer tilbaka och underflundom med myc-
ken fara m ).

Underflundom tildrager fig, at floder

vånda om, eller afflanna i fitt lopp. Arvs,

och andra infallande floders vattumångd,fkali
*652 och 1711 hafva tvingat Rhone, at fle-

ra timmar gä tilbaka åt Genferfjon, ja på
1500-talet och 1645 berättas håftig stv och

W, hoptvingademillan bergen, fä drifvit defs

dä låga vatten, at man fomligftådes kunde

gå torrfkodd på defs botten n). Isforja är ock

1 ftänd, at ibland aldeles updämma en ftrörn,
hvilket håndt i Motala 1704, d. 29 och 30

Nov,, farot 1706 d. xo och xx Dec. 0).
gx. Floders yta år icke altid lika hog, u-

tan ån faller 3 ån ftiger den farorna, efter års-

tider, väderlek och flere omftåndighetcr. I

Pera och Chili finnas floder, fom nattetid nå-

Han afftanna, men oro dagarne fora en sti-

lenlig roångd vatten efter fmåk fhö. Ibland

jninlkas en flod häftigt, utan at någon orfak

m) Atflkydda bryggor
emot voldfamhet af in-

fallande flod
,

kunde vi-

kar eller golfver anläggas
vid fidorna ,

der vatnet

genom hvivfling förlora-
de fin häftighet.

n) PhiL Tr. abr. vol

u. fl 3>pi Hamh. Mag.

X- f. srj.

o)Dr, Block, om Ma,

tala ftrhms fladnande.
Krafenenikof beråt-

tar lax-arter vifta års-

tider få ymnigt från baf~
vet upftiga i flodernepå
Kamtflchatka ,

at vatnet

nppsholles och flödar 6fver
e
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vifar lig. Så hånde 1762 natten iraellan d,

28 och 29 Dec. med Eden i Angland, fom

ätminftone föll 2 fot, och lå haftigr, at lilkar

ej hunno följa med, utan funnos dode. Kl.

xi följande dag började vatnet fmäningom til-

våxa. Då någon flbd eller anfenligare tilvåxt

af vatten annalkar,kan man ofta Ikönja ftar-

kare rörelfe emot botten, utan at ytan blif-

vit i anleende til fin högd förändrad. En

ftröm bör hår betracktas, fom en lång canal,
hvaräft alla rörelfer kunna meddelas ifrån ena

åndan til den andra. Utan lynnerlig förän-

dring uti det öfre vatnets ytre omftåndighe-
ter, kan det undres fart tiltaga genom det

annalkandes tryckning, ehuru det ej Ijelf hun-

nit fram. Genom flera båtar på en ftröm

minlkas det öfres häftighet, men det undres

förökas.

Öfverfvåmningar åro gemenligen dels

mindre, ju närmare utloppen, ty då alt an-

nars år lika, växer häftigheten, faftån ock ftutt-

ningen (kulle minlkas. De dammar, fbrtl up-
kaftas emot Po vid Ferrara, 20 til 25 mil

från hafvet, bebéfva låledes ftörre högd, nem-

ligen rågra och tjugu fot, då vid pafs «2aro

tilråcklige, 5 eller 6 mil ifrån utloppet, o-

acktat canalens bredd år den lamma p ).
Når vatnet i en flod ökas våxer ock hä-

ftigheten anda ti! defs öfverfvåmning Iker, då

denftrax anlenligt minlkas, Hårutaf hånder,at

p ) Caftel li, Rdcoha j
dd mtori che trattato dd\

moto deli Acque,
vol. I,



fedan vatnet en gåne flödat, eller öfverftigit
vanliga gränlor, blifver det flera dagar quar-

ftående, faftän mängden i (Irommen aftoge,
ty häftigheten, hvarmed detafföres, årganfka

ringa. Mot-och medvåder gör härvid myc-

ket til laken.

De flefte ftrömmar flöda tilfalliet vis, el-

ler höft och vår. Sådana åga på flåtien, el-

ler uti breda dalar, gemenligen högre bräd-

dar, ån öfriga fåltet, emedan vid öfverflig-
ningar der ftannar den måfta gytjan, hvilken

vid (ådana tilfållen ymnigt år i följe. Såle-

des går ofta en jåmnbråddad flod högre ån

kringliggande mark.

Ibiand floder, fbm vifsårs-tid imTålla (Ig,
år otviflaktigt Nilens den rycktbarafle. Uti

Äthiopien rågnar ifrån April til flutet af Sep-
tember, och flöden börjar merendels der i

flutet af Maj, men uti Egypten fållan förr

ån i Junius, Ökas i 40 dygn och mirdkas li-

ka lång tid. Kring hoftdagjåmningen plågar
vatnet börja at utfalla. For 3000 är tilbaka

fkall vatnec ungefärligen fligit 16 fot for at

kunna öfverfvåmina landet, 900 år derefter

dubbelt, och nu förtiden år icke mindre ån

omtrånt 50 tilråckligt y). De tre förfta må-

q) Herodotus herät-

tar, at Nilen i Myris
tid (ligit 8 Trfyts

,
men

i hans
ij til 16

,
dä /E-

-gypten öfverfvämmades.
Den fiftnämda hogd tyc-

kes jedan långe hollits

far den rätta, ty Pli-

nius fager ( H. N. L. F,

c. y), at när floden en-

daft fliger
til 12, hädas

hunger ; 73 dyr tid; 14

gläder invänarena ; ij

gör dem nögda och i(
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nader af året åro kiara dagar uti

och Äbyffinienj men lå (nart foien gådt ne-

förkunnar rik [körd. De

16 barn pä Nilens flod
,

Jom ännu kunna fes i

Rom
,

jamt en Traja ni

fkåde -pånning ,
hvardfl _

denna flod foreftälles ,
ock \

et barn pekande pd 16,

utmärka det famma. Piä-

nius L. XXXVI. c. yä
Stbrfla hngden j.kall han

hafva drnåt under Kej-
Jar Ciaudius, nemligen
18, och den minfta un

der Pbarfalifka kriget.
På poo - talet talar Kej ■ j
far fulianus endafl om\

If, Jom voro nödige ,
at

fatta landet under vat-

ten: 300 'dr efter
,

då

Saracenerna underkujva-
de /Egypten

,
[kall der -■

til ej beböfts öfver id el-

ler 17. Se Dr. Shaw iVoy.
tom - u. Dd Maillet var

der, voro icke mindre dn

24. draa tilräcklige, Jom

angifvas at utgöra 48

franjfka fot. At mätaflo-
dens ftigande fdger Di-

©dorusj at Konungar?k

i Memphis läto byggd et

NstAoiry.oTPétov
,

hvars in-

rättning man mi ieke vet.

At[killiga gånger fkaU

fedan Nilmätaren vava

andrad
,

eller
nya uphygg-

da, bvarigennm mycken
ojdktrhet om mattet up-

'■ kommer. Dr. Shaw be-

rättar desutom
,

at JE-

gyptielne måfle [katta
til Turkarne

,

i mon ef-
ter Nilens högd, och at

16 ännu dr tecken til rik

\fknrd. Utan tvifvel Jor-
| flå de(fa ufverberrar

,
at

\icke jhida fig vid mat-

ningen. Den nu varande

Nii - mätaren
,

eller fd
kallada Mikeas, flår på

\ fodra andan af ån Rod-

jda (mittfor Gamla Cairo.

Det dr at flod af mer

anjo fots bogdy fomfk.aU
vara afmatt i 5 hujvud-
delar, af hvilka hvarde-

’ ra boller 8 flora Confian •

■ itinopolitanfka alnar. Den.

är innsjhtten af en fyr-
? [ kant

, fom uppebolles af
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der inflMer fig rägn med ålka. Sedan rägnar
jåmnt. Nordan drifver då moln emot ber-

gen, och hindrar tillika Nilens afbördande,
lom ganlka ögonlkenligen märkes, når Tun-

nan någon gång infaller, ty då förlorar han

på i dag, hvad Tom vunftits pä 4 r). En

orfak, h vårföre Nilen nu behöfver fiörre högd,
innan landet kafn öfverfvåmmas, In fordom,
är otviflaktigt markers uphöjning, genom den

efterlämnade gytjan; men om icke flere bi-

draga, Ikall på annat ftälle underlökas.

Delsutom föregifvas Niger, och Zair i

Congo, floda famma tid, fom Nilens). Uti

Afien Ikall Pegu årligen genom fin flod go-
da landet til 15 mil på bägge fidor j). Li-

kaledes efter rägn-tiderna, Ganges, Indus,
Euphrat, Menam, Jenilea, m. fl. it). Uti A-

raerica förfåkras Plata eller Silfverftrömmen

hvalf, under hvilka flo-
den jramloper. Cnp. Nor-

den bar ajritat den i

fin Refa.

r) Floden horjas oli-

ka, efter fom nordan-

vädret förr eller fenare
inftäller (ig. Med Junius
är den gemenligen an-

nalkande, men irjp kom

den
ej jbrr än i Julius.

Enligt Gabrielis 30 års

ron, ifrän 16 r/z tilqzi ,

bar bögden varit flår(i 2

gänger i Sept. ,
26 i Aug

och z i Jul. Uti Hero-

doti tid växte vatnet i

100 dagar och aftog li-

ka länge; men nu fkall
det ej fordrafå lång tid.

Se, utom fårut nämda

(Ullen, Hr. Orangers
Refa 1330, uti Sami. N.

Reijen, th, 111,

s) t.ir.

t) Varenius, Geogr.
gen. Lihr, I. Cap. :6, "pr.
20s Bscman, m. fl.
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påfammatid, fomNilen, åffcadkcmma ofver-

fVåmningar u).

84. En flods botten fluttar vanligen defs

mindre ju långre från fitt urfprång, dock plå-

gar ändringen Ike omårkeligen, men ibland

afbrytes genom tvära länkningar, hvarutaf

de många florre eller mindre vattufallupkom-.
ma. Uti Götha ålf utgöra Trolihåtte-fallen

tilhopa X13I: fot, och tjufve fallet enfamt år

ofver yo. Sarps-fors i Nornge höres lång våg
och vifir rågnbågar, då fölen fkiner

x). Rhen.

har vid Schafhaufen et fall af vid pafs 80 fot,,
och et annat vid Laufenburg i Ve-

lino i Italien faller vid lilla ftaden Terni från

berget del Marmore, ofver 200 fot in i Ne-,

ra ftrommen a); Teverone vid Tivoli ofver

50, och på vånfler gora tre fall icofoc, hvil-

ket alt vilar en forunderlig utfickt b).

Uti Afien åro åtlkilliga flora vattufall i

Tigern, Vologda och andra floder. Nilens

omtalas fafotn ganlka anfenlige hos degam-

u) MafFeus.

,v) Pontoppidan, a,

Ji. 1. f. ijo.

y' Scheuchzers Hy-
drol. och Itin.

%) 83 for Cbrifti
fodelfe låt Curius Den -

tatus leda vatnet i Ria-

tifka didri&et in uti Ve-

lino.

a) Ca(lin i, Ouvrages
adopt. t. VI.

b) Dela Lande, V?y.
d' italie tom. V. Ber-

gen vid Tivoli dro (bii-
de frän de Fran(catifke,

Jamt af annatämne fyl-
de med petrificater af

ätfkiUige arter och (iora

fienar.
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1$ c), och en del nyare d), men andre för-

fåkra„ at det ftörfta ej fkall ofverftiga 7 til 8
fot e). Det förfta år nåftan mitt undervånd-

kreden och beftår af flere mindre, af hvilka

det ftorfta i lodrätt högd icke år öfver
4 fot

på 30 fots iångd. Det andra år åfvan för

Derri, men dit kan nu näpiigen någon Eu-

ropé komma för regeringens (nålhet och mifs-

troende /). Uti Niger g), Zair h), och andra

Afncanfka floder åro dylika.
Uti America åro de hogfla af alla bekan-

ta. Mohaaks flod ftörrar fig vid Cohoes go.

fot i)\ vid Monimorenci kaftar fig en liten

c) Plinjus (H.
N.L.

V. c. j>); Seneca ( 0-

,N. L. IF. c. 2) j Cicero

flårer anfenligttilfia han

Jåger ,
at folket i nej-

den åro dtfve af forlet.
Somn. Scipionis.

ä) jfefuitcn Pais, fom
fjelj fedt Nilen långt up
i landet

,
heråttar honom

ftortafig ip alnar
,
fedan

han gadtgenom jjon Be
,

och ftrax dcrpå upjlukas
emiUan 2 klippor

.
Kir-

cher, Mmd. fubterr, L.

11. c. 10. Lobo lågger
til

,
atforlethöres

3 dags-\
rejor. Thevenot, Voy\
tom. IF. I

e) Pocock jörfåkrar,

j at Nilen endaft har 3fall,
och det (Ibrfta ej ofver g

j fot. Bibi. raif, tom. u.

i Kanfke ftorre finnas län-

gre up emot urjprången.
o /i V

/) Cap. Norden kun-

de 1333 ej komma til det

andra fallet. Se tom 11

af hans prdcktiga Refe *

Befkrifning.

g) Brue, Hi(i. gen,

des Foy . tom. FIII. Et

fkall vara vid 14 \ gr:s
hredd

, 30 famnar hogt,
och uti båge ,

at man

kan gå derunder.

h) Herbinius de Ca-

taraclis.

i) Kalm, A. R. 111.

f 19- fig- Fallet (ler ut-



å utföre en lodrätt kalkfkifers vägg af 130
fots hogd k)\ Niagara är 140 hogt och an-

fenligen brcdt, delas i tu af en frarafkjutan.

de ö, men går flrax äter ihop /). Af alla

ar dock floden Bogotas det ftorfta. Några
mil ifrån S. Magdalena i Sodra America fal-

ler han lodrätt 2 til 300 famnar m).

Vid flora fall flår en beflåndig dimma,
ibland up til fkyarna, uti hvilken fynas rågn-

bågar, då folflrålarna vederbörligen falla der-

uppå, Genom den häftiga fkakning och flöt,
forn vatnet här utftår, uplofes derafihaflen

anfenlig mängd til ångor. Sorlet höres ofta

iång våg.

83. Om floders hällt gäller en flor del af

hvad fom forut angående källor i detta hån-

feende fagt år.

De föra ätfkiliige främmande ämnen

dels tiplofte och innerligen dermed förente,
dels voldfamt medfläpade, i mer eller min-

dre mängd, efter bottens befkaffenhet och an-

dra orauåndigheter. Ramande växter och

djur, ibro deruti kunna finnas, inblanda af-

ven fina fkingrade delar.
tP

Soroliga åro låtte, tjenlige atkokafkil-

frukter och tvätta med, emedan de vål ge-

nomtränga eller uplofa, hvad detuti lågges.

jhr en ftenvagg ,
fom

mycket litet lutar.

k ) Kalm, a. (i. f.
441. Skall ofta buras 1

mil.

/) Pbil. Tr. abr
.

VoL

Vh p. 2.

m) Bouguer, Foyage
au Perou, fidt yu
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Andre åter äro grofväre, tyngre, och lafta-

de med jordaktiga partiklar s
hvilka tappa lön-

hålen på de kroppar, (dm de omgifva, hin-

dra dymedelfl: flcal-frukters upmjukning, m.

m,, och kallas i allmänhet hårde.
•'c- _ _

Åtfkillige floder fora med fin fand guld-
korn af olika ftorlek och finhet. Gambia gif-
ver årligen 6 tii goo lod, Ibm i ängelfeafåft-
ningen jamesfort imelres til flänger n ), och

myntet i Touloufé får omkring 200 iödige mar-

ker guld, hämtat i Ariege, Garonne och Sa-

lat 01, Flodguld år gernenligen blandat med

filfver och ofa tillika med koppar. Detiöra

fäs i Ceze holler ig karat g gr. fint, i Rho-

ne aok., i Rhen 21 k, ,i Ariege 22-k. p) oi. v.

I Frankrike finnes en flod, fom, aå man

vadar deruti, med blofs kan antåndas. Me-

deifl: vadningen upröres bottendyn, fomflåp-
per blåfor ifrån fig, hvilka vid ytan fpric-
ka och gifva en antåndelig dunff. Lågan
år blå; antänder blår, fvafvdftickor, ra. m.;
värmer vid pafs, fora brinnande papper; når

den utbrunnit mäfte dyn å ny,o famla ämne,

innan en dylik kan åfladkommas. Nåftan al-

la vatten i nejden åro lå belkaftade, Järn-
malm finnes der ofver alt q).

J.

84. Rn flods florlek år defs anfenligare, ju

långre, famt ju flefeoch vattu-rikare backar u-

ti honom afbörda fig.

n) Se Dr. Lewis Hi-

ftoria om Guld.

o)Ä>.Guettard, Mem.

de l. Acad, r
t
6i.

p) Hr. Reaumur,
Mem. de /’ Ac, iyiS.

q) Hift. del’ Ac
,

de Pa-

ris qpi ocb
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- Volga år åtminflone 300
mil i längd j

Donau vid pafs 250; Dwina 150; Po ine-

mot 200, o. fl v.

Uti ÅOen: Euphrat 2%p v ); Indus 200;

Ganges inemot 300; Kiang, eller blå floden,

300; Hoang, eller gula floden, ofver 4005

Amur 3oo: ]enifea4oo; Oby 300, o. C v.

Ud Africa åro visft få flora floder, fom

i Afien, ehuru man icke år fåker om deras

råtta urflprång. Nilen, Senegal, Gambra,m,

fl. åro i lynnerhet anfenlige.

r) Många gifsningar
äro upgifne om belägen-
heten af den Luflegård
vara forfta fåråldrar in-

fattes uti. Gu. De i' Is-

le gjorde redan
1724

en cbarta 6fver Par adi-

fet. 1 Skapelfeboken be-

rättas, at en flröm la-

pit derigenom ,
fom del-

te Jig i 4, i anledning
bvaraf, famt de 4 gre-

narnes namn, han pä-'
(lär

,
at det legat vid

Fertifka vikens början,

omkring det flyeke, der

Euphrat och ligr is för-

ena Jig s famt fedan e-

tnot utloppet äter delas.

Huvudan denna nejd i

Jlfla tidå- varit btfkaf-

fad dr aldeles obekant
.

men dä Alexander M.

lefde hade Euphrat egit

utlopp , ja Strabo talar

ej om något annat defl

fammanbang med Tigris,
dn vid Seleucia genom

kongliga canalen (PH-

nius, H. N„ VI. 26),
Mela åter befkrifver ho-

nom fåfom utan utlopp,
nu fbr tiden förenas de

nemde floder 2 fmädags-

refor ofvan orn Bafra
,

och

flyta ihop under namn

af Arabernes flod [Schat

elArab). Hr. Niebuhrs

char-ta vifar denna emot

utloppet jörfl grenad i

tu
,
famt den bdrafedan

äter ddt i 3.
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Uti America år S. Laurentii flod, om

ban råknas ifrån de lång våga fjdarna, inemot

500 t)\ Mifllfipi långt öfver
300 .$•); Oronok

200; Amazon-floden 500; Flata-ftrommen

400 t), o. f. v.

Det forftär %, at få våldefle, fom föl-

jande vården endaft åro ungefårlige ofverflag.
Uti Donau infalla öfver 200 backar, af

s) Den, /om jorft up-
tåckt denna flod från Ca-

nada, kallade honom efter

då varande Miniftern
Colbert : en del Vildar

iiåmde honom for MeaSi-

Chafllpi [Flodernasgam-
le far) ,

hvaraf Franfo-

ferna gjordt i Miffifji-

pi: i Lotiifiada (fom
han delar i N och 5M

får den nu heta S.Lud-

vic. Charleville, Befål-
hafvare i Colonien

, for
den upjbre i nåfverbåt
enda til Antonii vattu-

fall, under något mer

ån gr lat Vildarne

förfåterade
,
at det nu vo-

re lika långt igån til

urjprånget , neniligen 800
licues. I.e b -'ge.

t) Plata fh ommenkal-

lades foraom af Vildar -

ne Ataara Mayu

flod), af den mångd or-

mnr, jom komma ned

från bergen. Juan Dias

de Solis upfeglade der

férfi /jvj, men blef af
invånarne narrad i land

,

ihjålflagen och upåten.
Seb. Caböt gick ijsd

långt up, håmtade ini-

från landet mycket lilf-
ver, fom troddes vara

tagit vid (iranden fva-

dan honom tillädes namn

af Rio Flata (Silfver-
flod). Den uprinner i

bergen imellan j och 6

gr. (udl. bredd
,

nåflan

lika långt jrån bagge
hnfven

, famt kallas vid

Ibrjan Paraguai. Detta

har hlifvit utrönt vid

grånfornes utflakande i•

mellan Spanfka och Por»

tugififkacolonierne. Bou*

gainville, Voy.
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hvilka endafl nägra och trettio åro betydan-

de; uti Volga öfver 30; i Nieper 20j i Dwi-

na 12; i Don 6, o. f. v.

Oby emottager4o; jcnifea ofver 60; A-

mar 405 Hoang 35; Kiang go; Ganges 20;

Euphrat 12, o, f. v.

Nikn åger inga tillopp pä fidorna förr åa

föder om vänd kretfen u ).

u) Denna ryckthara
flodens urfprång utjat-
tes af de alfa oricnta-

lifka Geographer vid j

gr. lat,, uti Måne her

fen t men Fadren Pais

erättar fig 161 S hafva
funnit 2 källor uti vä

ftra delen af riket Gn-

jam ,
vid 12gr:s hredd;

hvardera gifver en häck
,

dejfe fårena fig, gåfedun

fenom
en fjå , emottaga

vita floden ,
Tekezel,

m. fl. änteligen falla in

i JEgypten och utgöra

Nilen. Men enligt de äl-

fta auSiorer komma från

Ahyflinien de gamles A-

(lapus och Aftahoras
,

famt är den
, Jom nu bar

namn af Hvita floden
,

rätta Nilus
,

bviiken bar

fin uprinnelfe lätsgre in-

uti Africa ,
och är an-

jenligare än de fovra,då
de förenas dermed

,
A-

ftapus vid pajs under 16

och Aftahoras under

!p gr. latitud
.

D’ An-

ville, Mem.deP Ac.des

Infcvipt. Toni, XX/''!.

Hvad de andra African-

fka floder beträffar, få

äro deras urfprång lika

ofäkra. D’ Anville gor

2 floder af Niger och Se-

negal: den förra uprin-
ner i Riket Tomhut

3 .går

från Wtil 0, och infal-
ler i en fjö uti Riket

Burna ; den fenare kom-

mer utur fjån Muheria i

Tomhut, flyter åt JVoch

utfaller i Ocean: Gam-

hra bar gemenfkap med

ingendera. Hr. D’'Aa»

ville, a. fl.; Le Piu-

che, Concorde de la Ge»

ogr. des differens ages.
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S. Laurentii flod, med dem fom falla 1

fjöarna, 40; Miffiffipi ofver 40; Plata-flrorn-

men ofver 50', Amazon-floden öfver 60, al-

la flarka, och lomlige, fom Donau eller Nilen,

Volga fkall på en timma gifva ofver

iooooooooo cubik fot vatten x)\ Jorden of-

ver 87000000; Po ofver 420966000 y)-, Sei-

ne inemot 15900000 z), och Themien

30062340 a). Nu falla ifrån Gamla verlden vid

pa(s 430 uti Verldshafvereller dels vikar (Svar-
ta bsfvet for fin gemenfkap med det Medei-

landlka inberåknat), och ifrån America endafl:

180, af någon betydeife, fåledes, om man

visfte ungefärligen, huru mycket hvardera

gifver i timman, Ikulle derutaf iåtteligen
kunna utråknas, huru mycket vatten verlds-

hafvet at floderna bekommer på någon vifs

x) Efter Cap, Perrys
•uträkning gifver Volga i

■Eiig., eller da den är låg-,
hvar minut 7/57^7 jö" c-

fot åt Cafpifktt hafvet.
Foy. au Nord, tom. vn.

Ofver den del nf Volga ,

jom går genom Allra-

tanfka Gouvernementet,
har Hr. j. R. Forfter

gtfvit en ny, med myc-
kenflit förfärdigadchar

■

ta, uti Phil. Tr. ij6B-\

y ) Innan Po
grenar

fig (kall han varaiocoho -

lognejer fot hred, 10 djup

och gå 4 Italienjka mil

i timman. lliccioli,

Geogr. Ref.
s) Mariette jant

288000000 frnnflm c. fot i

dygnet jramrinna under

Konungshryggan.

a) Halley varderar

Themfens aageUga aj-
hordningtil20300000tun-

nor eller
zj3fg.ooo cuhik.

■yards. Phii.' Tr, ahr.ir.

If> no. Han antager dejl
hredd 300 äng. fot

, djupet
9 ,

och häftigheten 2 mil

i timman.
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tid
,

men i brifl på (åker jåmnforelfe, mäfte

de utflag, fom hittils blifvit upgtfne, vara

ganfka felaktige b). .

b ) RiccioJi ( Geogr.
L. x, c. 7) jåmnfbrer

andra floder med Po.

Han fåtter Italiens och

nåftgränfande bars flo-
der tilfamman lika med

8 Po (irömmar \ Spani-
ens 6; Frankrikets och

Hollands 28 \ i Ang-
lands 6; Tyfklands och

Nordens, Ohy inheråk-

nad, 88\ Ajiens 46p ;

Idyriens
,

Dalmatiens
,

Grekelands, Tbeffaliens
och 1brädens 2; Afri-
cas 190; Norra Ameri-

cas 619; Södra Atne-

ricas 2240; tiljamman
3802, eller då obekanta

floder räknas med, om-

trent 4.000 Po Jirbmmar.
I anledning bårutafoch

Foflrbmmens förutnårn-

da nfhordmng,(kulle haf
vet årligen aj floderna
bekomma omtrent 316

JvenJka cuh. mil vatten
,

iVfetf Sidileau anmärker
,

at nåfian alladeffa vår-

den åro fhr flora och of-
tad duhhelt emot de råt-

ta. Mem. de P Ac. de

Paris 1693. jåmnfbr §.
§. lod. uB.

Man kunde efter Hr.

JBuffonsfatt [luta hår om

af andra grunder. Lat

vara at hälfva jdrdytan,
eller 2.022911 Jv. qund.
mil, afhajbetäcktes. Sått

hafvets medel-djup vara

mil
, få hlifver defl

innehöll 84258 c. mil.

Nu år Po vid pafi 100

mil lång,
och gifver på

dygnet loioySqooo cuhik

fot,fåledes ‘hehåjver Po

at kunna fylla i cub. mil

inemot4618 dagar. An-

i tages
vidarc, at vatnet,

'jom floder gifva, år i

j mon efter landet de haf-
va tilgångifrån,få (kul-
le, emedan hackar na,

fom uti Po inflyta, in-

taga viå paff 10 milpå
hvar fda ,

eller 2000 q.

mil
,

hela det torra i an-
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TREDJE CAPITLET.

Om Trask.

85, Når ftorre eller mindre håligheter
fyllas af rågn, öfverfvämnjngar, m. m. utan

ac aga något (ynbarc aflopp, få fådane vat-

tubehollningar namn af tväjk. Stora i joar kal-

ks få åfven underflundom, fäfom Enara trålk,
m. fl. men fådana menas hår icke.

DeiTe flående vatten åro ganfka tunge,
nemligen emot rågn, fåfom 1,009-1,020 til

icoo. De rutna fnart,fätta mycket fediment

och gå trogt ofver Alembiken.

Tråfk äro i allmänhet af två flag. En del

hafva inga uppenbara digångar afrinnande vat-

ten, utan fyllas vid ofverfvämningarai: rågn,
af underjordilka tillopp, eller genom vatten

,

fom fmåningom drager fig dit ifrån hogder-
na i nejden. Sådana heta myror, kärr eller

moras, om de här och der hy fa tråd, och

torka ibland aldeles ut, under långfam brift

på nederbörd ; men när tråd deruppä icke

trifvas få de egenteligen heta Moflar och å-

ro férnemligaft med Rodmofla (Sphagnum
ötvervuxne. Af detta flag finnes

en anlenlig mangd uti alla verldenes delar.

i feende til fin yta gifvn
; 1011 gånger mervatten

Ipå /amma tid
, fä nt om

I bajvet vore tomt
,

behof-
:de floderna vid pafi

\ 10$6 år at fylla det Jam-

ma. Men grunderna ,

hvaruppå alt detta be-

r or ,
åropå höjt antagne

och få ofåkra
,

at Jjelf-
va utjhget ej annat kau

än vara opåliteligt
,
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I Preuflen allena fkola vara 2730 tråfk och

på Hifpaniola öfver 3000 c). Uti flora och

fidlåndiga fkogar upkomma ofta ftillailående

vatten därigenom ,
at utdunflningen hårumas

i brift på nödig vårma, fom fvårligenintrån-
ger i en tåt fkog, hvaråft defsutom fnå och

tjåla långre bibeholla fig, ån pä öppet fålt.

Andre flillaflående vatten åro af anfen-

ligare rymd, och åndra foga fin ytas hogd
hela året igenom. Uti dem infalla ofta flo-

ra och mänga floder, utan at bryner» derut-

af hojes, ehuru de tyckas vara beröfvade alt

aflopp. Af detta flag, fkola nu de mårkeli-

gare befkrifvas.

8 6. Europa år på åtfkilliga flållen vat-

tujjuk, fåfom i Savoiax, några orter i Hyfs-
land, Holland, Weflphalen och annorftådesj
men åger dock ej något anfénligt tråfk af fena-

re flaget.
Samma galler om Norra America

,
ehurd

detta land af alla bekanta år mäft morafigt.
Uti fodra delen af Nya verlden finnas dockfå-

dana. Et litet i Tucuman, fom emottager

floden Salta; et hvaruti Santiago utgjuter fig,
och defsutom 3 eller 4 imellan Tucuman och

Chili* Titi-caca, den af Solens rika tempel
ocb Inkernas regering bekanta faltaf jön, plå-

gar ock råknas hit, men utan fkåi, emedan

floden Defaquadero rinner utur honom til

fjon Para d).

c ) Fabricii Hydro

theol.
ip Chadesvosx.

d) Don Ulloa, Foy.
d' Amerique.
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Om Tråfk 403

Africa år mindre vattenfjuk ån andrs

verldsdelar, fkall dock hafva fmå tråfk imel-

!an Barbariet och öknen Sara, af hvilka et

emottagör floden Ghir, et Ziz, et Tugedul
och et Fafllet. I landet Kovar år et, hvar*

uti en flod från Berdoa Utgjuter fig el.

Aflsn har de mårkeligafle, vid hvilka yi

något längre böra uppeholla ofs.

87. Aral åger en vidd ungefärligen af

650 quadr. mil, och okas årligen, (edan Us-

becks-boerne ledt floden Gihon dit, fbm förr

hade utlopp i Caspifka hafvet/). Delsutom

faller ock Sirr deruti. Detta tråfk fkiljes i-

från nyfs nämda (å kallade haf genom et (and-

iålt af 40 til 50 mils bredd. Monne de for*

dom hångt tilfamraan, och fandfältet endaft

iår en uptandning af de ämnen, fbm Arals til-

lgångar flåpat med fig ?

Cafpifka hafvets yta år vid pafs 3 650 cj.
imil. Det troddes förr vara rundt, men mari

'vet nu, at det år längre i n och s, ån i o

ioch w g). Mitt på år djupet öfver 50 fam-*

mar, vid oftra kanten är det ockfå anfenligeri
djupt, men vid den våflra icke öfver 4fam-

nar. Hår infalla flora floder, afhvllka Volga

e) Hr. Buffon, a. fl.

, f)Nicolle, Geogr. mö-

derne
,

tom. 11 J. z2o. {
g ) Czar Peter i Ryfl-

land har låtit uhderjoka j
detta tråfk

,
och gifvit enj

iharta deröfver uti Mem. i

de V Ac. de Paris 1721.*

Ptolemarus har forti af*
teknat det

,
men g jordi

I kredden (iorre ån långd
hvilket fel AdarnOlea-

j r ius anmårkte, under fina

\ refor til Perpen på 1630*

• talet. Se defi Mofcow und

Perfumifche Reije-Befdm



allena gifver efter etungefårligt medel i 5000000

c. fot på i min, eller 2x600000000 c. fot om

dygnet. Delsutom infalla Jaik, Emba, ra. fl.,
fom åtmmftone tilhopa kunna anfes afborda

dubbelt få mycket vatten, fom Volga, la at,

utom nederbörd, defs tilgångar i det minffa

gifva hvart dygn 64800000000 c, fot, och

låledes 23652000000000 om året.

Ac förklara hvart en fädan vatten-mängd

tager vågen hafva fomlige trodt gemenlkap
med Svarta hafvet, emedan ovanliga vågor
ikola der vifa fig, då oftan ligger hårdt pä
det Cäfpilka, och tvärtom Ikall detta hafva

fig, når våftan ftarkt blåfer på det förra. Vi-

dare föregifves fådane fjogräs, ormar och

tråd vara fundne pä Svarta hafvets flrander
,

fom endaft finnas omkring det Cafpilka h).
Andre tro gemenlkap med Perfilka viken el-

ler verlds-hafvet, i anledning derutaf, at löf

af pil, lom i mångd växer kring tråfket, men

icke kring viken, finnas höftetiden uti den

fenare, ja vid Kilan berättas vara två fvaij,
hvaråft vatnet nedftörtar i); men alla dellä

anförda omflåndigheter torde behofva be-

kråfteller.

h) Kircher anfbrer
dej]a omftåndigheter af
en Perlianer Para dia, M.

Suhterr• tom
. 1.

i) Jefuit.Aprilis om-

talar dem i AB. Evudit.

men C%ar Pe-

ters Ingenieurer, och an-

dre refande
,

bafva icke

funnit dem
.

0® fådana
åro til

■,
torde de träf-

fas i den ännu ohefbkta
viken pä blira l'idan

,

hvaråfl (kall vara falta-
re vatten

,
än pä andra

ftållen i träfket.
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Vore årliga utdunftningens hogd 30 tum, få

Ikulle ändock ej mer, ån 14191200000000 c.

fot derigenom förloras på et år, och defsutom

återftår hela nederbörden. For öfrigt år den an-

förda utdunftnings raon antagen uti det hög-
fta, fom långre fram ikall vifas k ), Det tor-

de fåledes våi hända, at hår finnas några un-

der jordifka aflopp, hvilket dels jämna och ej
tikagande fålta tyckes anfenligen bekräfta.

Döda hafvet kan ock räknas hit, i hvil-

ket Jordan, fedan han gådt genom Tiberiads-

haf, ftörtar fig och gifver dageligen öfver

2088000000 c. fot l). Här tyckas vara flere

(por af underjordifk eld, hvaraf utdunftnin-

gen kan mer eiler mindre okas. Tråfkets

längd är omtrent 12 mil och bredden
3.

Det erriotfager flere floder. Stränderna åro

omgifne af lofa kaikberg och får ler-

aktige, gropige och fulle af falt m ). På dem

hämta Araberne å:ligen Judcnbeck, Der fin-

nas ock lofa, fvampaktiga och fvafvelbundna

flenar, aldeles lika bergarten vid Tibenads-

bad, Inga växter trifvas nårintil, tnenfnåc-

kor upkaftas på flranderna, torde fåledes väl

hår finnas fifk, ehuru Araberne neka det.

SjelfVa vatnet år ganfka falt och bittert.

k) §. xo6.

/) Dr. Schaw fätter
hans dageliga afhordning
til6o<j99060tunnor. Han

upgijver defi hredd til 30
(ianger , medeldjup 3, och

häftigheten 2ängelfka mil

i timman,Foy. tom. ii,/*.

V-

m) Dapper herdttar
,

at invanarena hämta falt
pä flranderna.
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hvilket fenare torde komma af kalken i nej-
den n). Åger er> hopdragande och alun-lik

t

fmak. Med gallåple blir det purpurfärgat,
och med ddiqueferadt alkali ur våxt-nket tål-

les ymnigt af jord 0). Defs tyngd emot ge-

ment vattens år, lom 5 til 4. Utpå detta

trålk upftiga underltundom Hora rök ftoder.

Emot landet Ikall judeabecks åmnet, lä ihart

der kommer irrån botten til ytan, med ftort

gny bnfia londer p). Monne af dylik orlak de

många hål upkommit, lom finnas på ftranden?

Några andra, men mindre betydande
trålk, finnas i Perfien och annorftades i A lien.

Hit kunna ock foras de med fvafvelak-

tigt vatten fyida Ivalj, eller få kallade Solfa-

tarer i Kyrkoftaten, imelian Tofcanlka haf-

vef och Apennin. Vid Tivoli år en, i nej-

den af bergen, fom fordom utgjorde Sabi-

nernes landj hogffc 30 famnar bred, och lom

n) Kokfalts -fyra med

kalkjord går ganfka hit-

terfmak: dfven med hvit

Magneda.
0 j Perry, Ph. Tr 4.62.
p) Shaw, a. fl. Ö77t de

få kallade Sodoms äplen ,

jom fikola vara mycket

angenatfie for ögat, 77ien

inuti fulle af doft, fin-
nas olika herdttelfer i

Refbefikrifningar. Do •

cior Haflelqvift utgifver

dem for fruckten af So-

lanum Melongena ,

hvars

\innandome ofta af in-

jfefler fortares ,
utan at

fkulets anfeende förun-
dras.

Acvieux
>

Maundrel
,

Nau, v.Troilo, Muller,

Van der Nyenburg, 771.fi.
omtalapelare ,

murar och

rui7ier
,

fompä vilja fiäl-

Jen i träfiket[kola tyde-
-1 gen fynas.
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mitfpå vifar fitt gap 5 til 6 fot under ytan. Vat-

net år några grader varmare, ån luften i

Ikugga deromkring, luktar flrångt hepatifkt,
och liknar uplofning af fvafvel gjord med

kalk. Pä ytan fkonjes flåckcals en upvåll-

ning, och om kalkftenar kaffas uti (andra fin-

nas knapc hår) börjas en fjudning innom mi-

nuten, til ftoriek och varaktighet proportio-
nerad efter ftenen. Defia blåfor göra vatnet

blackt ocb tillika upfara fvarta fvampiga Teo-

rier, Tom fiopvåxa ti! flott-6ar. At hindra

ofverfvåmning biet 1650 gråfven eii canal til

Teve>one q). Der vatnet gådt genom lös

grund finnas fienfkorpor, fkroflige och pipi-
ge öfver hvarandra, hopfatte af Selenit, le-

ra och jårn jord, Travertino kallade: derdet

rinner på fläta fåltet TStter fig en jämnare ften,
hvilken får namn af Teftino. Tvä dylike
Solfatarer åro ej långt härifrån, beftäende af

fott drickeligt vatten: de incruftera» Tom den

torra, och hafva grufveliga fvalj v).

q) Denna gräfning lät

Cardinalen Hypoli te d’

Efte göra.

r) Hår bafva fordom
varitbad och ruderafy nas

ännu efterAgrippce bygg-
nad. Juxtaßomam albula

aqua vulneribus meden-

tur: egelida ha,fed CuU 1
tilia in Sabinis

gelidis- j
Jima. Plinius //, N. L. 1

31. c. 2, Strabo talar j

äfven derom Lib. V. Hr.

Nollet fant vatnet 4. gr.

varmare Jn luften i fkug-
ga\ Kircher heråttar ock

y

at han uphåmtat vatten

frän 20 fots djup och

funnit det hett
,

men

Abbe Mazeas bar ned-

\Jånkt talj -terebintbm-

och vaxtrådar
40 jam-

nar
,

utan at de förlo-
rat form ,

bvilkit dock
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På flåften nedfor Umbrifka bergen i w,
cj långt från Viterbo, Sr en annan ka!Jad Bul-
licame af fin kokning ,

nåflan fyrkantig och
hvar fida2o fot lång, iucktar hepatifk, aJftrac
Travertino, men förftenar ej, vid ftark het-
ta upftiger tjock ro k. Vatnet årkokheet, men

icke defs mindre våxa orter på botten s): hol-
ler mer jårn ån vid Tivoli,

FJERDE CAPITLET,
Om Sjöar.

88- Når vattufamlmgar åga fynligt aflopp
kallas de fjbar, ocii fki!jas genom denna om*

ftåndighet ifrån tråfk. Sådana finnas fiörre och
mindre, farät af olika fkapnad ofver alt utde-
lade på det torra af jordklotet. Större delen
hafva flerc tiJgångar ån aflopp. Uti Vettem
infalla 40 floder, men han gifver endaft ifrån

fig vatten genom Motala ftrora. Venern haf-

fker af lindrig värma.

Kircber fager, at der

ingen botten finnes
,

men Mazeas har ingen-
ftädes träffat §fver 288

fots djup. Se Mem. de

1 Ac. de Paris
ijjo och

Mem. des Scav. Etr.

s.) Plinius kan dä val

hafva rätt, når han fa-

ger: Patavinomm aquis
calidis berhee virentes in-

mfcuntur. H;r Vandelli

het ättnr ock, at i en del

had vid Ahano fafl vär-

man går nfver do gr. ef-
ter Sv. 7herm.

,
växer

pä hotten en Ulva, kal-

lad lahyrintbifo rmis: der

värman är omkring jo

uppebolla Jig fina fnäckor

[Turbo tbermahs
,

och

der den knapt ftiger of*
ver 36, lefva larver til

Mygg , Mujca Camceleon
*

med flere,

408 Om Tråfl?.
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ver 24 tillopp och allenaft genom Götha-ålf

afledning.

At undvika vidlöftighet, Ikola vi endafl:

uppeholla ofs vid fädana omftåndigheter, fom

göra flika vattubehollningar i fynnerhet mårk-

mårdiga.
89. Fattnmangden år gernenligen förän-

derlig efter nederbörden och tilgångarnas ym-

noghet. Sjöar, fom hafva vatten från lång-
väga orter

, ftiga dock underftundom, utan

at någon ovanlig våta kring dem inftäller fig,
och tvårt om. Härvid bör då kommas ihcg,
at vattuledningen ofta fker lång våg, ja ibland

vål 50 til 100 mil, och pä lå vidt aflåglna
orter kan väderleken vara ganfka olika. Un-

der infallande våtår växer vatnet af 2 orfa-

ker, nemiigenf förft genom en vårkelig tilök-

ning, och ledan genom utdunftningens häm-

mande, ty en fuktig och kulen luft updra-
ger mångfaldigt mindre ångor, ån en varm

och klar väderlek.

Hvad fom föregifves, om villa fjöars pe-
riodifka fallande och ftigande, år ofta

ogrun*
dat. En 7 årig ytans omväxlande fånkning
och höjning berättas om Venern, men år ic-

ke byggd på fåkra rön. Väl åndrar fig defs

hogd, ja ibland 6, 8 och flera fot på 2 eller

3 veckor, men det år ingalunda bundit in-

nom visfl: antal af år. Denna fjo har en del

af fut vatten ända ifrån fjällen i Severyggen»
hvad under dä, at defs förändringar icke al-

tid kunna förklaras af väderleken i hans gran-

feap.
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Genfer-ljon föregifves innora året åndra

fin hogd hela 12 til 16 fot. Defs fligande (kall

borja omkring flutet af Januarius och fortfa-

ra til medlet af Julius eller Auguftus, då ytaa

åter fmåningom Tanker fig. Ja, han fkall ock

innom timman kunna fliga några fot, och fle»

ra gånger om dygnet. Sådant härrorer utan

tvifvel af fnofmåltning på omgifvande berg,

tvingande våder, flodernas tiUörfel och dyli-
ka omftåndigheter t).

Några fjöar mifta vida tider alt fit vat-

ten, få at botten flår aldeles torr. Sädan är

den befynnerliga Zirknizer-fjon i Krain. Den

år f fnil lång, f- bred och omtrånt 15 fot djap,
mer eller mindre efter bottens ojämnheter.
Han emottager 8 floder. Vid Jacobs-mållan,,
och ibland ej forr än uti Aug., börjar ytan
länka fig, och, om icke ymnogt rägn infal-

ler, blir fjon pä 25 dygn aldeles tom. Tre

yeckor härefter plågar pä botten afflås upvu-

xit gräs, fom gifver fkont bo. Villa ftåilen

belås fedan med hirts, byilken getnenhgen
hinner mogna och bergis innan vatnet åter-

kommer. Det ftiger famrna väg up, fom det

runnit bort, neraligen genom
hål och ften-

gångar i botten, dock feer fyllningen forta-

re, och merendels på 24 timar, ja ibland på xg.

Vatnet kommer tilbaka med den häftighet, at

det ofta fprutar högt och raedforer åfven

fifk; men det feer endafl: ifrån vifla öpnin-

gar, ty en del gifva fife, och andra bara vat-

t) Pbil. Ty, abr. Vol, u.J. sigMamb.Mag.X,



fen. Vid fudveflra ftranden, åro 2 flora bål,
en famn faöga och breda, lamt något öfver

fjön: utur defla frulår vatten flera famnar med

häftighet, då åfkan gar flarkt, och når det fker

hoftetid framkomma tillika fvarta foglar, fom

åga ganfka litet fjäder och ingen fyn, men ef-

ter några veckor få de bägge delarna, famt

blifva i ftånd at genom flygt rådda fig.
Sådant år fjöus vanliga forhollande, men

ibland fke dylika förändringar 2 eller 3 gån-

ger om året, underftundom år han full flera

år å rad, dock aldrig torr något helt år a).
Detta fållfamma och af fiere bevicnada

forhollande kan hårledas från högre vattufam-

lingar inuti de flora berg, fom omgifva (jon.
Låt ab (hg, 16) vara en fädan, cd en gäng
derifrån til hålighefen dlk, famt fe cana-

lerna i Zitknizer ljöns botten, ab torde ut-

om nedträngande rågn, fmålt fnö, m. m. åga
tilgäng af någon ibland de floder, fom hår i

nejden fierftådes ftörta fig ned i jorden. Sä

långe defs yta flår högre ån c bekommer hå-

ligheten lk vatten och fedan derifrån gh; men

få fnart den fjunker nedom, åger undre fjön
icke något annat underhöll, ån genom gån-
garne fe. Nu bekommer vål Zirknizern 8 flo-

der, men han gifver ock från fig genom i

hål m, Mala och Velka-Karlouza kallade, mit*

tigenom klippan en flor mängd vatten til flo-

den Jerfero, hvilken defsutom måfte åga fam-

u) ZV.Brown och W.

Yalvafor, Philofophical

IransaEHons (id, a. ft,

306 • 5/öå
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manhang med den undre fjön, ty då Zirkni-

zern afbordar fig a'lena genom Mala-karlou-

za, fom år något lägre ånVe!ka,få minfkas

vå! Jerfero, men rinner dock ännu 2 dagar
fedan fjön blifvit aldeles tom. Således affo-

res genom tre utgångar vatten. De' 8 floder-

na kunna ej Srfåtta denna aftappning, och der-

före roåfte botten, inncm en vits tid, aldeles

blifvatorr, tiis undre fjön eller nederbörd gif-
ver nytt förråd. Hvad ds framkommande

Vatten-fo.giar angår, få åro de troligen föd-

de inuti håligheter omkring fjon. Deras fva-

ga fyn,förfi de korama i full dager ,
vitnar

nogfåmt at de lär.ge varit i mörker. Gångar-
nes Ikapnad, (lålining och rymlighet kan vol-

la, at icke alla gifva fogel ifrån fig.

Vid Kauten i Preuflen fkall vara en fjö,
fom år ful! och fi!k-rik i 3 är, men fedan uti

3 andra torr och botten befådd, hvarpå den

åter fyllcs, och få vidare fkiftvis x).

I anledning af föregående förklaring fin-

nes fhart möjehgheten af flika väckningar. Na-

turen kan vål ofta frambringa fämma vårkan

genom flera medel, men hvilketdera vid hvart

och et tllfålle användes, bör af omfiåndig-
heterna på flållet utrönas.

90. Åtfkiilige fjöav bullra och häfvajig, faft-

ån luft-kretfen år ftilla, hvaraf okunnigt folk

utan tvifvel fådt anledning, at föreflälla fig

x) Churfurflen Fred

ric Wilhelm nj Bran-

denhuvg /kall en gäng på

denna Jjö - lotten hoUit

bare-jagt. Adla Acad. N,

c. Dec
.

u. n. j.



hafs-fruar, nacken och andra fjofpöken. Så-

dana rörelfer upkomma af våder, fom genom
underjordifka gångar och opningar med mer

eller mindre häftighet utbryta.
Vid Bolesiaw i Böhmen gifver en (jo ifrån

bottenlofa hål, få ftarka våder, at de under-

ftundora vintertiden uplyfta isftycken i luften

af mer ån 100 (kålpunds tyngd, och fedan ra!ä

vida omkringj)j en fädan år i Graubiindnerland,
m. fl. Vettern går ibiand under ftillafte vå-

der med fulla vågor, och dylikt (kall banda

med (jon Lemond 1 Scotland 2.), Bcja-fjoni

Portugall låter emot ovåder, få at det höres

några mil a).

Vi hafva tilforne fedt b), at jorden in-

uti roångftådes år forfedd med allehanda gån-
gar och håiigheter. Naturens vårkftad holles

ouphorligen i gång, nya kroppar upkomma,
gamla förftoras, och under alt detta, flipper
et luffaktigt väfende löft från den förening
det förr varit uti c). Når detta råkar fke pä
fådana underjordilka (fallen, fom hafva nå-

gon öpning på fjö* botten, för exempel uti

ab C fig. 17), få trånger detta åmne fig up

genom vatnet, antingen då luft-kretfen låt-

nar, eller ock någon underjordifk varma ut-

fpånner den inneftångda. Pä vida ftållen kun-

na häftigt alftrade eller utvidgade ångor ut-
. c

y) AB. Er. 16Bz.

s)BeCman,rt.
a) v. der Burges Rcife.
b ) Capitkt om under-

jordifka hålor.

c) Hales, Vegetallt

Statick. Jämnfor jf. 707.

413o*ll Sjöar,



Om Sjoar.414

råtta dylikt. Sjon kan fåledes håfvas, bullra

och tjuta, utan häftig rörelfe i ytre luften;

De (Ta utvågar åro méjlige och användas af

naturen formodeligen på något ftålle. Ute-

ftångde från vårkftaden kunna vi Uti flika för-

klaringar (ålian komma längre.

c, i. Sjövattens haUt år ganfka olika. Som-

lige tyckas vara mycket rene, åtminftone ård

de ogement klare. Sådan år Vettern, hvar-

åft en pänning kan fynas ifrån botten pä mer

ån 20 famnars djup. Genfer - Ijon Ikall och

vara få genomfkinhg, at botten fes pä solen-

ligt djup.
Hvad annars haliten vidkommer, få år

det klart, at den til flor del härrörer af det

vatnets befkafFenhet, fora tilgångärna afbör-

da, underftundom bidrager dock botten fjelf

anfenligen, i fall fådana ämnen pä honom fin-

nas, fom med vatnet kunna inblandas. I Si-

berien och Coflakifke ödemarkerne finnas he-

la fjoar, fom inneholla et bittert falt, när-

mad likt Giaubers d).
Lough-Neagh i Irland år bekant for fin

förftenande kraft, hvarmedelft tråd genomträn-
gas, utan annan förändring, ån tilväxt i tyngd
och tåthet. Furu, afk, och Underftundom ek,

finnas hår mer eller mindre angripne. Ibland

år farorna ftycke til en del oföråndradt och til

en del forfténadt; det förra förbrinner uti eld

med låga til kol; det fenare kan gloggas*
men fortares ej, dock minfkas tyngden, för-

d) Gmeiin
,
Sib. Reife T I.f. iB\*



modeligen genom några oförändrade frå tå-

gors upbrånning, ty blåaktig låga går ibland

derifrån. Om det förftenada pulverileras och

gloggas, dragés det ftarkt af magneten. Hvad

fom allenaft ofullkomligen år genomträngt för.-

ftöres ej i eld, utan blifver rödt och gniftran-
de. Det förftenada gåfer ej med viktrils fyra.
Tincluren dermed blir mörk-röd, och med

fkedvatten af en vacker röd färg. Hår år få-

ledes et jårnaktigc åmne i vatnet,men ej öf-

ver alt, om icke af vädret hoprört, utan flåc-

tals. Uti ftarkafle vinter fryfer ej hela ytan,
utan hår och dår gå runda fläckar öpne, fom

troligen utvi fa hvar kraften finnes. Somlige
ftycken åro ånnu tråaktige utanpå, andre in-

uti
> och en del på någon fida. Nåt* det ge-

nomträngande ämnet flockar fig, kan det flå

fig Ijelf i vågen, ksnfke ock kådan någorftå-
des hollit det tilbaka. Omkring fjön finnas

fvarta jårnhakiga ftenar. Inga förfteningar åro

fundne öfver 20 alnar från vatnet, ©ch få långt
ftiger åfven fjön underftundom. Nägre ftyc-
ken åro fulle med cryftaller e).

el Bhil. Tr. n.38 ■

art.B.

Uti Fettem bar jag
funnit ftenar (lörre dn

hufvud ,
fom til utfccn-

de oeh fibrer aldsles lik-

na vrefiga' rotter. De

aro ganfka tunga.och hs

fiå i anfeende til hufvud-
ämnet af en tdt kalk.

Uplöfie i fkcdvatten rö-

jer hvarkefi färgen på
jnlution

,
eller hvad der-

utur jålles och med Bo-

rax fmdites til glas,nå-
got fymerligen järnak-
tigt. Ffja lager byfa
dock litet af denna me*

tall.

415Om Sjoar.
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En del fjuar åga falt vatten, ehuru de

icke uppenbarligen hafva andra tilgångar än

lådana, lom föra lott. Jamufchi i Siberien

äger et med falt laftadt vatten, fbm fer helt

rödt ut, når felen Ikiner derpå : botten är

ofver-cryftalliferad och (franderne rundt om-

kring betåckte med et Inöhvätt cubifkt lalr.

Det få kallada Svarta hafvet horer ock bit. Defs

yta år omtrånt 4100 q. mil, och i anledning
af fädan ftoriek har det bekommit namn af

haf. Donau, Dnefler, Nieper, Don, m. fl.

afborda hår en anfenlig mängd vatten. I norr

fammanbindes det genom fundet CafFa med

Azowfka fjön, dier förr få kallada Meotifka

tråfket; genom Conflantinopels fund, fordom

Bofphorus thracius
,

med fjön Marmara eller

Propontis, fom fedan imellan Dardanellerna

genom Hellefpontus faller uti ,/Egeifka haf-

vet J ). Ingen ö finnes i Svarta hafvet. Stormar

rafa här grufveiigen, ty de hafva näftan in-

gen utgång, utan alleflädes morftånd, inneflut-

ne af Alpernas och Caucafi fkarpafle fidor g).
Vatnet är mindre klart och (alt ån verids-

hafvets, och fryfer om vintern. Såkan tyckes

f ) Hr. D’ Anville

har gifvit en afhandling
om HeUéfponten och ndfi-

granfande orter
,
Jom af

ftaden Troya hlifvit få

ryktbara
,

alt uplyft af en

fnygg Charta. Råtta lli-

um lag et flyeke från

floden Scamander på AJia-

tijka fidan. Min[in hred-

den af jundet til JEgei-
fka hafvet dr vid pajs

no fammar. Se Mem.

de P yJc. des Infcr. tom.

i xxvin

! g) Voy, de Chardini
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bär upkomrna af annan grund ån i hafvet,

nemligen genom en underftröm. Ty ehuru

det ofre genom Bosphorus rinner ftåndigt åc

Medelhafvet, iå fker dock icke få på djupet,
utan der går en fr rom ät Svarta hafvet, hvilket

genom Cänk-bly är utrönt. Sådana llridiga
llrömmar förekomma dageligen i luft och vat-

ten, och hyfa ingen orimlighet, fom längre
fram fkall vifas. Det ut och in gående vär-

nets fålta ar til hvsrannan, fom 62 och 72 b).
Hvad fom berättas om en (jo i Mexico,

hvilken på en gång äger både fak och fött

vatten bredvid hvarandra, af flera q. mils vidd

hvardera, behofver nogare underfokning, in-

nan man tänker på deis förklaring i).

En dei af hvad fom kallas vacrens blom-

ning torde vål hårröra af Tall och Gransfrö-

rnföl, flna Confervs och andra hårväxter,
men det illaluktande

,
hårlika, gröna, flippri-

ga och jordaktiga ämne, fom fommartiden

h) Grej Marfl gli fant

fdnkhlyet pä j til 6 fot
altid draga flg ät Mar-

mara, men pä förre djup |
dt Sv, hafvet. bvilket ock

turkifke fifkare fnrjdkra-
de jke hela aret.

Diodorus Siculus fd~ 1
ger, atSvarta hafvet icke

altid ägt gemenfkap med

det MedeUandfka
,

utan

med tiden upvägat den

nu varande. Tournefort

giffar,atdfvenCnhraltars-

jimd blifvit vid lamma

j tilfdlle opnat ,
och Platos

Atlantica åfverjvåmmad.
Huru vida Pol ybi i fpå-
dam fannas om Bojpbori

! anteliga tiltäppning af

Jand, jord
,

m. m fkall
tiden vifa.

i > Phil. Tr. abr, //,.

/ 329
'



finnes på de flåfta både fota och falra fjoar,
ja åfven uti rågn-vatten, fedan det flere gån-
ger blifvit deftilleradt, efter en tid lattcr fig

på botten och fidorna, år en Byftus, Flos a-

quae kallad, hviiken under varmafle tiden up-

flyter i grunda vatten och fårgar dem, med

nattetid (junker åter til botten. Jag har fam-

lat defTa vattenblommor i mångd, underfökt

dera chemice och funnit grundämnena de (am-

ma
,

fora i andra växter. Torkade blifva de

helt lätta och liuft räftfårgade. Atflemmiga
ämnen vid dedikationer til en del gä 6tver

har jag ofta årfarit, det år fåledes begripligt,
at rågnvatten, fora af luftens otaliga djur och

troligen åfven våxter, befmittas, ej ahid kan

genom 40 deflillationer fullt renas. Mera hår-

om längre fram k). Vid Danzig fkall vara

en liten fjo, fora årligen i Jun. jul.ochAug.
månader mittpå bekommer en flik gronfka,
hviiken af väder kaflad emot landet, fårat

med vatnet drucken af horn-få, hundar och

hons år dödande, men fkaobr icke häftar/).-

92, Strömmar och Töar, fom i affeen-

de på tilfryfning åro befynneriige råkas på åt-

Ikilliga (fållen. Sjon Ne(T i Scotland, och

den derifrån rinnande (Iröm, ikola aldrig fry-
fa, utan gifva en ganfka ftark imma ifrån (ig.

Kågre lågga fig endaft vi(s tid, fåfom en i

Straherrick, fom oacktad (Irångafte köld mitt-

k) Boerhaave (Cbe-
mia tom, /. J. yoi. j bar

redan fedt genom jyn-

glas,
at detta gråna fe-

dimenth affina vaxter.

/) Pbil. Tr, a, ft.
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på (kall gå ren, men kan i Februarii roS , k

pä en natt tilfryfa, och på 2 vinna aofen ligen
tjock is. Likaledes fjön Mönar m\ Kaltm

få år det med Vettern befkaftåt, bvilkc 1 dds-

utom ibland ganflca häftigt uprifves. i CM-

na (kola några floder tilfryfa fomraartiden n).
Den lilla Lochan Wyn, eller Grönljon, be-

täckes af is hela året. Sammaledes en i Strag-
lalh, hvars is endaft kring bräddarna uptinar
under de hetaftc (omrar 0). Is-fjon 1 Bern,
med flera, äga farnma befkaffenhet.

Slika befynnerligheter kunna hafva fle-

re orfaker. ViOå tilbianningar, många kåll-

fprång, rörelfe, ra, ra. hindrar vatten ytans

hopväxande til is. Saltblandad grund (kad

volla, at några Chinefilka floder under var-

ma års-tiden tilfryfa. Jämn och kylig (kug-

ga gör, at Lochan Wyn icke uptinas; om-

gifvande höga bergtoppar, fom med (tåndig
(noofverholjas, bibehoila is-föni Bern; o. f. v.

93. Djupet uti fjöar år ganfka olika. I

Vettern finnes fomligftädes icke botten på 500

famnar, ja uti Ne(s icke på dubbelt (å ftort

djup, det år dock orimligt, at tro (ådana

(tallen botten-loia. Genever-fjon år pä vi(-

fa (lållen imellan Laufanne och Meileri 8 til

900 fot djup, Tamt på andra, et bolTdkott

(rån landet, åger et tvårdjup af hela 5 • 600 fot.

I Jemtland och annorftådes berättas (om-

liga (joar hafva 2 botnar, af hvilka den ena

m) Phil. Tr. a. fl. Paris
, q12.

11) Mem, de P Ac, de 0) Phil. Tr, n, (l.
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vida tider flyter ud och betåcker heia ytan
3

hvars mojelighet af flott-öar år begripelig.

Om vattens iårg förekommer uti nåda

capitel.

FEMTE CAPITLET,

Om Verlds-Häfvet.

94, Vi hafve redan flere gånger anfedt

jord-klotets torra delar fåfom oar, kringflut*
ne af det flora veddshafvet, hvilket nu när-

ma-e bor betrackras. Defs olika namn på åt-

fkilliga ftåiien låras utaf allmånna geographi-
en, men defs naturliga märkvärdigheter fkola

hår underfokas, hvaribland vi forft något
vilja uppeholla ofs vid de vikar, fom förtjä-

na at fårfkilt omtalas.

95 Öfierfjon har nu omtrent 3650q. mils

vidd, men torde efter åtfkilliga anledningar
torr ågt vidftråcktare grånfor fi). Den äger

p ) Här namnes en-

dod en Veris charta
,

fnm finnes i Klofiret S.

Michele di Murano uti

Venedig., pä Konung Al-

phonli V af FortugaU

begäranförfärdigad der-

fiädes af en munk Man-

ro, fom i fin tid hålls

fhr den ypperfta Cosmo ■

graph. Denna charta
,

hvars original ännu for-
varas\ i Klofiret, förefiäl-

ler Öfierfjon mycket hre-

dare,än han nu är, och

det
,

fom nu värkeligen år

faft land
, jåfom en fkär-

gård. Den år icke fä pä
höft gjord, fom man i

början torde inbilla fig.
Utom Venetianfka adels-

männerna Nils och An-

ton Zeni, fom mycket

kringfarit i Norrfjon på

1400 - talet, fä feglade P.

Quirini, jom var en

420 Ora Verl-ds-hafvet,



3 utlopp til Våfler-hafvet, nemligen genom

Örelund, Stora och Lilla Belt, Ångelflta fjo-

mån hafva uti den forfla på 4 eller f fam-

nars djup funnit en under-flrom, fbidig e-

mot den ofre, fom faller åt flora hafvet
q ).

öfverfl i Botnifka viken ikall fomligflådes
icke finnas botten, då likval ftrax bredvid ej

år mer ån *0 famnars djup r). Annorftådes

går det nåphgen öfver 50.

Medelbafvet åger namn af fin belägenhet
iraellan de 3 långfl bekanta verldenes delar#

Dels omkrets delar fig ud många mindre vi-

kar, och hela ytan år ungefärligen 20000 q.
mil. Med flora hafvet år ingen annan fynlig
gemenfkap, an Gibraltars fund imellan de lå

kallade Herculis floder, bergen Abila och

Calpe /). Mittuti fundet, fkaii varaenjåmn

lärd man, iqyi frän Me

delhafvet tilet flyeke norr

om Trundhem
, forfedan

landvågen til Stegehorg
i Öflergothland

,
hvaraft I

en Italienfk adelsman !
Franco dd hodde

,
Javit

vidare til Lbdeso, der j
han fteg om hord. Säda-

na hielpredor har Mau -

ro haft. Hr.Canc. Rådet .
Ferrner bar noga be-\
traktat denna märkvär-

diga charta, fom vifar
den tidens kunfkap om vat-

ten och land. Se bemålte

Herres tal om Hattu-

minfkningen f- 45'

q) Dä et amhar ned-

finktes med en canon ku-

la fhvdes häten emot of-
re firomm n

, def flarkn-

re, ju djupare amharet

fänktes. Pbil, Tr, ahr.

r) Herbinius fagerfig
fjelf funnit det.

s) Abila ligger i Afri-
ca, kallas nu Cent as berg
eller Sierra Ximeria, och

(lrycker fom en landtun -
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ftrom ifrån AtlantHka bafvet f); men på fi-

dorne går det 2 gånger i dygnet fram och til-

baka. Låt Bredden endaft vara =£ rail u), fåt-

tes drömmens djup 200 fot ar), och dcfs hä-

ftighet i- mil i timman, få införes på et helt

år f67648000000000 cubik for,hvarat Medel-

hafvefs yta borde höja fig inemotsifot. Po

gifver öfver ioooocooooo c. fot om dygner,

ga mäft i o ocb W: Cal-

pe åter gär pd Enropei-
fka hdan i N ocb s ,ocb

derpä ar Gibraltar an-

lagt. Dejje land uddar

fingo fordom namn af
Herculis floder.

t) Se D’ Ablancourts

chavta.

Strommen hjelper de

feglande in i meddbaf

vet, öm allenaft metvä-

dret icke är ftarkt. Pbil,

7r. ahr n. f 288.

u) Hud lon fätter det

j ångelfkhmil hredt ocb

ftrömmens häftighet 2 nui

i timman. Botten kunde

han ickefinna. Phil. 1 r.n. :

388. Enligt R.Vaugon-'
dys cl>ai ta, i Mem. de T

Ac. des infcript. t. XXX,
är fundets minfta hredd

ij fvg mil, men D’An-

ville Jätt er den ej fullt
for en mil.

x) Ricciolis värdering
bnr Sedileai! hevifi vara

I dubbeltfor flor
,
fe f. 84.

b. Halley antager hvar-

dera af Medelhajvets y

(torre floder : Ebro,Rbo-

ne, Tiher, Po, Donau
,

Niefter, Nieper ,
Don

ncb Nilen, fora 10 gan-

•ger mer vatten än Them-

Jen. Icke at han tror dem

ifå vattenrika, utan at

derigenom Jlippa räkna

alla mindre ocb Gibral-

tars ftröm. 1 anledning
häraf borde ärligen in-

i emot 24000000000000 cn-

' hikjot inflyta, bvaraf

bry nen ejfkullefiiga 1 fot.
Denna värderingen är

' efter allaanledningar för
■ liten.

422
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Om Verlds-hafvet. 423

och fåledes åtminftone 3650000000000 om

året. Nu infalla utom denna ftröm 8 andra,
af hvilka Nilen enfamt blifvit vårderad 70

gånger flörre an Poj;), men fått at han en-

da ft vore lika med 30, få fkulle han enfam

inbringa om året x095-00000000000 c. fot,
eller höja ytan öfver 4 fot. Dock låt vara,

Gibraltars fund och alla floderna ejhöjcteMe-
delhafvet mer ån 30

fot om året, emedan nå-

got vid fidorna i fundet går cilbaka uti At-

lantifka hafvet, och for at fkatta det infin-

nande i det lägfta, få blir icke defs mindre

häraf en ofantelig mängd vatten. Man har

fvårighet at befvara den frågan : hvart detta

tager vågen, då Medelhafvets högd befinnes

utan förändring. Längre fram Ikal! vifas,

at ufdunflningen nåpligen borttager 10 til 12

tum mer ån nederbörden utgör, fåledes kan

genom den orfaken icke alr det inkomman-

de vatten förfcinna, få mycket mindre, fom

dertil fordrades åtrainffone éfver 20 gånger
ftarkare uplösning til ångor, ån climatetvan-

ligen åftadkommer. Defsutom, om alt det

ofverflödande vatnet bortgådt på detta fått,
fkulle Medelhafvet redan tor flera hundrade

år ledan varit upfyllt med falt* emedan ic-

ke något fädant följer ångorna uti luft kret*

len, men det har icke eller händt, ja fa mycket

veterligit år, har defs vatten icke en gång
blifvit 1altare y). Således rnåfte nödvändigt
naturen bruka någon annan utväg, at bolla

y) Hr. Waitz V. A. H. 77 jj.



Om Verids-hafvet.424

denna vikens bryn vid jämn hogd. Antages
det, at vatnet beftåndigt på djupet gär tvärt

emot det öfre, fä vore laken hulpen. En

fådan rorelfe år icke allenaft mojeiig, der två

artcir af flytande ämnen, lom äga Ikiljaktig

tyngd, ligga otver hvarandra, utan äfven uti

et och fämma, fom antingen biitvi t olika ut-

vidgat
,

eller olika laftat med främmande
par-

tiklar z). Man faller få mycket fnarare på
den tankan, at dylikt uti Gibtaltars lund å-

ger rum
,

fom vt tiiforene anfört ron, fom

vifa at få vårkeligen tilgår uti iiosphorus och

Örefund a).

Defsutom flcall flikt vara funnit uti
c

den

fä kallade canalen, imellan Frankrike och Ang-
land, ja uti ijeifva Gibraltars lund b), iå at

%) Sadnnt kan med

vatten och olja
,

eller på

annat fått
,
låtteligenfor - j

SV v, ac~ h. /7jj.

f 40. Men den aldra vi- !

ga de utväg, at härom

blifvaofvertygnd, är, at

uti et varmt rum
,

fatta

darren, fom leder til et

kallare
,
pä glänt, då man

genom ljus-låga eller to-

baks - rök bgon[ket?ligen
finner varm luft åfvantil

gå ut, men deranotkalla-

re inframma nedemottrh-

(koin. Hr. Buffon anjer

fåledes utan /kål dubbla

ftrommar Jäjom(Iridande

j emot Hydroftatifka la-

gar. Molns ftridiga ko-

Ifor, ytans fidohvirflar pa
floder, då defara igenom

någon tvång]el ,
ra. m,

vifar detfamma dageli-
gen.

a) §. p/. b; näfl få-
regaende not q.

b) Hr. Waitz, a. fl.

/• -d

il!2 llefet Hnllåndfkt
fartyg /ank midt

i ifiindetfiaen några ängar



icke allenaft möjlighet, utan ock värkligheten

tyckes vara ådagalagd. Vid nogare
efterfm-

nande märkes äfven en flags nödvändighet
hårutinnan, emedan Atlantifka vatnet icke år

få falt, fom det Medellåndfka, i följe hvaraf

det förra måfre ftå högre och ftändigt rufa

in på ytan af fundet, och det tyngre på dju-
pet nödgas, at taga en ftridig kola c).
4.o??

”
O . p

Medeihafvets djup är pä få ftållen myc-
ket ftort. Emot franfka ftranderna (kall det va-

ra anfeniigaft, och efter födok orotrent 1500
famnar d).

Arabilka viken, eller det få kallade Rå-

efter funms tunnor och

åtfkiiligt vrak häraj
inil längre iw. De fjun-
kande Jaker hafva foljt
den undre (irbmmen. At

Hudlon med alla fkepps
tågen icke kunde finna
botten

,
härrörde af två

Jhälla och ftridiga Jirbm-
mar, fom fort hvar fin
del af tåget , den ofre

åt o och den undre åt w.

c) Kbdorus kallar Me-

delhafvet det flora baf-
vet; Salluftius Mare Se-

cundum; Plinius inter-

mim. Strabo tror
,
at det

fordom varit en jjö och

Gibraltars Jund Jeder*

i mera blijvit uptrangt .

Geogr. L. i. f. Sj. Dy-
likt finnes hos Plinius,

H. N. L. IV. c. 13. och

L, XX. proem ,

Ibland de

nyare är BufFon affam•

ma tanka. Kircker och

Kuhn uttöma Medelhaj-
vets hfverfiödiga vatten

genom underjordifka ut-

gångar ; Halley och Buf-

fon genom utdunfining
,

hvilken Popowitz fårb-
kar genom underjordifk
värma

,
beropande Jig på

JEtna, FefuviitSy nya bar,
m. m.

d ) Marfigli, Hift.
phyj. de la Mers

if /i.
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Ja bafvet ,
har en yta vid pafs af 3400. q. mil.

Om utfprånget til dels namn föregifves åt-

Ikilligt, men det år bevisligt, at Perlilka viken

egenteligen blifvk få kallad i åifta tider e).

Det vet man dock at vatnet på många liål-

len fynes rodt af coraller, fbm i (lor mängd
växa på defs botten /): Portugiferne berät-

tade ock i början at botten - landen år röd.

At denna vik åger någon underjordifk

gemenfkap rned Medelhafvet vill flutas af en

i Röda hafvet, kring år 1342 fångad och med

en påfåftad ikrift ftrax losgifven Delphin, fom

året derpå (kall blifvit ä nyo tagen vid Da-

rniata g). Om detta år fant, fom dock år

e) Strabo ocb Arriani

Periplus maris erythrai
kalla Arabi[ka ocb Per-

Jifka vikarne, tillika med

bafvet imellan Bahelmnn-

deb och Indifka balfönfor
Råda bafvet: Herodo

tus nämner val få den

Arahijka, men mycket of-
tare Perfifka vtken, ocb

Nearchus tillägger altid

den fednare detta namn,

hvilket den efter Konung

Erythras fick
, fom rege-

rade på ån Onvacla vid

defs ingång, Nearchus

Jag der ännu grajven.
IT Anvillc tror Orims

varit denna b
,

men Hr.

Niebuhr boller for lika-

re, at det varit den
, fom

Europeerne nu kalla Ki-

an-

märker ock
,

at man bor-

de Jaga Erythrce inare

ocb ej mare erytbrum.
tSe Be febr. von Arabien.

j ) Dom Juan fant
vatnet likt annat

,
men

klarare, och fdg det fom-

ligfiddes rodt ut af co~

rallerpå botten, Hifl. gen.
des Foy.

g ) Kircher anförer
detta af Abulhaflenj/ow

flirifvit om /Egyptens un-
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Bort tvifvelsroål underkaftadt, få tyckes Del-

phin pa (å korrt tid icke hafva tagit vågen
omkring hela Africa. Det vore åtminftone

en ganfka befynnerlig (lump b).
Perlllka viken år från åldre tider namn-

kunnig för perl -
fllke utmed våftra Branden

i), och är åfven 335 år tor Chrifti fodelfe

til 1m belägenhet uncierfokt £).

der. Han berättar
,

at

en Delphin blijvitJläppt
,

med en vidhäftad ko/>

parplåt, på hvilken va

rit arahifk pdfkrijt ,
af

innehöll, at Amed Ab-

daia
,

Bacha af Suez,

frankt honom lifvet och

denna prydnad , på ciet

-j2o;de året af Hegira.
Se Mund Subterr. Tom. i.

b) Hr. D’Anville/W*

iMeta. fur P Egypte gif-
vit dfver Röda hnjvet
cbarta

,
och än nogare

Hr- C. Niebuhr,/;/^ vid

början af q6l refte jajom\
Geograpb

,
tillika med

Profejjoren Dr. F.C. von

Haven, Jåfom Oricnta-

Fft
, Prof. P.Forfkål i-

från Sverige , fåfom Na-

turkännare
,

Dr. C. C.

Cra raer, jåfom Medicus'

och G. W. Baurenfeind,

fa!ni7i målare
, på Kongl.

Danfk bekoftnad til Ara-

bien. Fyra Jätte lifvet til

och Hr. Niebuhr hem-

kom rjS~ allena.

i )Plinius omtalar 6a

Ty los
,

nu Bahbrejn Jå-
Jom plurimis margaritis
celeber rima. Lib.TL c. 2s.

I

T\ K .
1

k) På Alexandri M.

befallning utgingo Near-

chus orÄOneficrirus med

flottafrån Indus ocbjolj-
de flranden til Eupbrat.
lArrianus bar i fin hok

|kallad IvåiKci förvaratA-

miralens dagbok, Plinius

bar formodeligen ej fedt
mer

,
ån hvad Konungfu-

la i Mauritanien infort.
i fina fknfter ,

emedan

han jåger inga dtflancer

vara utftakade. Se Lib
,
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Vid de öfriga hafs- vikar behofves iéke

st fårikilt uppeholla fig.

96. Hafs- bottens hejkaffenbet, år i allmån-

het lik det torra. Det år en ftåndig omväx-

ling af klippor, kullar och dalar /): der fin-

nas allehanda hvarf af (ten och lofare jord*

åmnen my. der upfpringa åfveu kållor af åt-

Ikilliga fiag n).

FL c. 23, Perfifka vi-

ken har D’ Anvilie med

mycken flit gifvit char-

ta ofver uti Mem. de V Ac.

des Infer. tom. XXX, och

Jenafi Hr, C. Niebuhr.

l) XJti Canalen [kall

djupet innom en dubbel

jkeppslångd förändra fig

ifrän 30 til 100 jämnar.

iäoyie de Fundo vtaris.

Monne icke här äro klip-

por ? Utan tvifvel, jjämf.
den förut anförda profil

ofver detta fund, förfär-

digad af Hr Buache

Dälda klipbor känna jjb-
farande flere än här kan

uprähnas.

m) läMnldiverne byg-

ges endafl med en bard

flen, fom tages pä flera

famnars djup. Utfår Mar-

feilJe brytes en vacker

marmor. Marfigli fant

uti Medelbafvet floar af

. bitimen, falt
,

m. m. ja
I Prof. Donafi har uti A-

| driatifka viken med myc-
ken möda underjåkt bot-

tens bvarf , Jamt funnit
dem af marmor, härda

hällearter
, fand, allehan-

da magrare och fetare

jordarter ,

blandade med

kis
,

metaller
,

rn. m. och

dttfamman höljt med en

bädd af Jlamm, fand och

oräkneliga bnfs djur,fom
merendels hopvuxit tilen

jlenhård majfa. Denna

bädd höjer fig ärligen .

Han bar oftafl funnit

bvarfven paraliela med

dem näfiliggande land bc-

flår utaf. Vid Sibinico

(kall hafs- kräks bädden

vara 600 fot djup. Sto •

ria nat. marina dell
’

a-

driatico.

n) Linfchot berättar
,

at vid 6n Baharen uti
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I Affeende på djupet märkes anfenlig
feilnad

,
men derutinnan tyckes vara en 6S>

Verensftåmmande likhet, af det emot kufkr-

na alleftådes rattar lig efter ftranderna, få at

om de åro (karpe och brante, år hafvet ut-

Perfifka viken
, y. til j

famnar djupt,finnes fött

vatten
, fbrmodehgen af

någon Jådan fod elhr

kålla. Se bans Refa cap.
VI, Vid Goa, Crmus

och utiNeapolitanfka haj-
vet råkas på botten fo-
ta och varma källor,famt
annorfades af bergfet-
mor. Buffbn, aJiJ,56z.

Vid Languedoc fkola fe-
taftrömmar gjuta fig ut

i hafvet imellan flenko-

len, enligt Mavfiglis in-

tygan.
Ambra oeb Bernften

tyckas ef annat vara ån

coagulerade fetmor, hvil-

ket fråmmande inneflut-
na Hoppar och Cbemifk

fönderdelning nogfamt in

tyga. De finnas både i

jorden , på hafsbotten
,

och upkafias da
geligen

på firtraderna
,

den fhr-

ra ifynmrbet imellan A-

\jrica och Aden ,fornt den

|fednare i Ofterfjön. Hol-

i låndfka Oftindtjka com-

!pagmct köpte en gäng af
i.Konungen pd Tidor en

j Ambra kamp af mer ån

\ 2 fots tvar-linia och igz

'jkälpunds vikt. Pä S.

, Georg, en qf Bermuder-

-Ine,funno3 Angelfke rym-

| mnre en klimp af So fk.

iemot flutet af iöoo-ta-

let. Se Hr. H. G. des Voy.
T. 60 f. 2jy Den fnkas
ibland af Valar. Bern-

ften fkall finnas i Preus-

fen
,
Mark, Sachfen

,

Bob•

men
, Schlefien , Carpnti-

fka bergen i Ungern, /-

talien
, m. m. ofta i kar-

da klippan , men meren-

dels i jordhvarf: i Pro-

vence uti berg-rämnor
,

men omjvept med enfkor-

pa, foga annorlunda ån

fintnr. Se Man
,

de /’ Ac
,

dq Paris
, i^oo.
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med dem brå-djupt, och tvärtom hvaråff

ffranderna åro långfluttande. Sjöfarande be-

tjena fig ofta af denna ornffändighet, då frå-

gan blir oro ankrande 0). Ågde det öfriga af

fjobotten en flik ofverensftåtnmelfe med det

torra, borde verlds - hafvet vara djupafl ut-

fore Chimbora§o uti Södra America, lamt en

anfenlig dal gä parailelt med Cordilleras-ryg-

gen: emot offra fidan af Afien borde det blif-

va grundt: uti Ätlantifka (kulle något djup
fvara emot Piks hogd pä TenerifFa, i fall den

icke vore fofter af ekffprutning: Medel haf-

vet (kulle emot det långfluttande Arias vara

grundaft ,
men på et mot Maudit fvarande

ftålle anfenligen djupt, o. f. v. fom framti-

dens årfarenhet må afgöra.

97, Sälta och hitterber åro hafs -vattens be-

ffåndige följeflagare. Det innehoilcr kokfflt,
litet Selenit och Bitterfalt, lamt Saltafka (det
år Magnefia alba i faltfyra uplöff), af hviika

2 fenare, i (ynnerhet den fiffä, bitterheten be-

ror, ty bituminofum hvarken finnes alrid der-

uti, eller kan åftadkomma dylik. Underffun-

dom träffas åfven något fal ammoniaeum fe*

eretum.

I allmänhet år lältan ffarkare, ju längre
från polerne, fåledes mindre vid Iffand, ån

i fodra delen af Norrige, och (å vidare, dock

0) Se Dampiers Ref
Vol. 11. Norrfka bonden

har ock af egen ärfaren-

het härefter formeratfig

re glor om fjordarnes olika

djuphet. Se Pontoppi-
dans Norriges Nat. Hifi.

Tom. 1. f. 10p.

430 Om Verlds-hafvet.



förfåkras af en del fjöfarande, at bafsvatnets

tvngd aftager emot linien, åfven långt ifrån

fafta landet p). Hallten upgifves nog olika,
åfven for farrma ftållen, fom ofta kommer

deraf, at tillika ej namnes, om forhollandet

tagits efter rymd eller tyngd, hurudan rymd
eller vikt blifvic nytjad, från hvad djup vat-

ne. varit, om man råknat hela refiduum el-

ler kokfaltet allena, o. fl v. Vid Island fkall

vatnet bolla falt emot fin tyngd q):
vid k- 1 den från Norrige til Uddevalla

t

t

ö
—•

i V ): vid Walloe i Norrige^—/3
.- i Both-

nifka v:ken —

t
vid Tyfka ftranderne

■/-r; vid VVarberg T
'

? s) : vid Cumberland

- id Northumberland och Durham vid

mynningen af i Britannifkacana-

len
j-a u) : kring Holland

t

t

s x)\ kring Frank-

p) Feuillée fant det

pa dn reja til America.

Se Mem. de /’ Ac. qn.
Lika underligt är hvad

Ahhé Chappe herättar,

nemligen at Oceans grå-
vitas fpecifica ( imcllan

Africa och America )
jamnt aftager åt JV,
och at fiorfta fkilnaden

pa / franfk cubic jot
gär til 1 uns- Han feg-
lade nä(ian utan förån •

dring i latitud, j

q) Olaflen
,

a. fl. f
835.

r) HicErne, Tent
.

chem.

T. u. p. 178

s) Swedenborg,M/h
ohfervata p. 105.

t) Biownr\gg,artof
making common falt.

u) Hales. Re/idmm

efter Brittannifka cana-

lens vatten vägde ejmer

än
j-,

då det hlifvitväl
torkat

.

x) Gaubius
, Adverf*
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rike
t
t
s y): kring Spanien X

T

? s)t vidCaftig-
lione i j): 5 miJ norr orn Maka

-j u>, o,

f. v. Som rent vatten vid 15 graders varma

kan lofa inemot af fin tyngd koldält, fåår

dels flörfta möjliga hällt i deila ornltåndighe*
ter 30 proCent. Af föregående upgifeer gå
de flörfta ej ofver 14för hundrade, ochdef- <
fe åro troligen räknade efter hela refiduum,
fom defsutom kanfke varit mer eller mindre

fucktigt, merendels ar hallten på koklak 3

til 4 proCent, och fåledes hafvet långtifrån
at vara raåttadt,. lamt vida fvagare ån de

källor, fom nytjas til faltljudning. Många
omftåndigheter bidraga til de anförda olik-

heter, af hvilka de förnämfla nu fkola fkår-4

fkådas.

Olika afftånd från land gör flor Ikilnad,
i lynnerhet der frilka floder utfalla. Vid Halro-

flad, Götheborg, ra. ra. år vatnet fattigare,
ån vid Warberg och annorflådes, der dylik

udpådning ej händer: der Rhone utfaller år

y) De la Lande
, Voy.

d Itnlie.

z) Hr. Vogel fager,
at i de Spanfka och Me-

dellandfka vatnen inne-

holles på hvart fkå Ipund
2 lod

,

i - haj vet från

mynningen af Elbe til

Holland 1, famt i Both-

nilka vikens norra del

knapt \ lod, Hvaremot

I i Journ. oecon. Nov. q)6
[ förfåkras

,
nt i Linnifka

hafsviken hallten går til

3, vid Mnitha tif 4 ,

vid Bretagne och Ang-,
land til 2 lod på fkålpun-
det. Se Mineral- fyfiem
f. 2S"j, Marfigli tilläg-

ger Medelbafsvatnen 1

lod och Hoflrnan 2 på

fkålpundet.
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vatnet mindre falt, ån längre ut i haf-

vet a ), ja Plata-ftroramen gor vatnet dricke»

ligt flere mil trån mynningen. Häremot o-

kas hallten at falta floder, hvaraf finnas åt-

ikillige kring Algier och Tunis, ja Saltfloden

i Chili fkall vara fälaftad, at ftranderne, och

häftar, fom vada deruti, blitva hek hvita b).
Det undre år gemenligen faltare, ån dec

ofre. Vi hafve redan anfört om Conftanti-

nopels fund, at forhollandet der år, fom 73
til 6a. I Medelhafvet utgifves det, fom 33
til 29 f). I Örefund år vatnet i ytan, på jr

och pä 20 famnars djup funnit i tyngd emot

fmåit fno, fåfom 10047, icoSo och 10189

emot 10000 d~). Hafvet bor ock på djupet
vara tåtare och tyngre genom

hafvets hop-
tryckelighet, ja på igoo famnar til hop*
tvingadt at fin egen tyngd e ).

a ) Marfigli, Hifi
,

Phyf de la mer.

b) Herrera.

c) Marfigli, a. fi. ;|
Hales

,
inftruEl

. pourles-
Marinieres, Hr. Buffon

fåger dock vara utrhnt,
at faItan icke år Jarkn-

re på djupet, men anfö-
rer icke af hvem.

d) Hr. Prof. Wilcke

har
777 0 gjodt deffa och

flere hithörande förfhk,

fom finnas, befkrifne iF.

Ac. Handl, 1331. Det

fom vägde 10189 gaf j
lod falt af kannan.

e ) Hr. Canton hav

hevifi med tydeliga fur-
fök, at bafsvatten genom
luft-kretJens tyngd,

eller

33 fot hafsvatten, låter

hoptrycka fig
af fin forra rymd. Om

fammalagföljes vidftor-
re påtryckning, finnes

genom fummering af en

arithmetifk progreffion ,



Nederbörden och årstider göra ock gan-
fka mårkeliga förändringar. Vid Wailoé lalt-

vårk i Norrige finnes ytan bolla falt af

fin tyngd, då iten afgär, hvilket är lika med

beftändiga hailten på 30 fots djup, men an-

nars år öfre vatnets hällt Vid

kulterna af Cumberland fås efter llark torka

j

l

'j ,
men efter mycket rågn endafi: falt g) i

och vid Mala bar blifver under rågntiderne
hafvet ibland drickeligt b), Stormar och vin-

dar uprora,
famt blanda dageligen mer och

mindre falta vatnen olika. Säleaes finnas vid

Landscrona våftiiga vindar göra ytan anda til

tMIo tyngre, an fmält (no, hvaremot deofl-

liga knapt bringa det öfver t^ö
7

öö- Kring Is-

land fkall hafvet under ebb vara faitare, än

under flod i ), hvilket dock i Bothnifka vi-

ken foregifves tvärtom, lä at gemene rnari

af fåltaos tiltagande dömer om nodens annal-

kande. På fiftnerada flålle berättas åfven års-

tiderna ganfka mycket med värka, få at vat-

net kring vinterfolftåndet vid dag-
jåmningärne |och vid fommar -

folftåndet

bi). Sluteligen bidraga ock ftrandernes be-

at hafvet pä 1800 fam-
nars djup vdrkeligen nr

vid t>a[s 70 fot lägre,
dn

famma majfa fkulle va-

ra, i fall vatten vore in-

compreffihelt. K. Societe

ten har belont detta Jynd,

f) Baron Hermelin,

V. Ac. H. i~j6j).

g) Dr. Brownrigg.,

b) Du Hamel, Phil.

Burg.

i) Olaffen, a.ft.ytfj.
k) Cap. G. W. Palm-

ftruck. Hnn paftär vid

vinterfolfiändet bebbjvas
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ikaffenhet til olikheter. De lom aro grunda

upvårmas mer, och deraf utdunftas ftarkare.

Vid Landscrona år vatnet öfver grunda llran-

der befunnit Bgr. varmare, ån öfver djupare/).
Dylikt torde orlaka, at 1 hafsviken vid Cali-

fornia tyngden tilfager emör landet ni). Sal-

lan går fpecifica tyngden i ytan öfver 1,030.

Bitterheten Ikall ock vara funnen ftar-

kare po djupet n\

Hvadan hafs-vatten vinner lakan åro o>

lika meningar. Om den efter hand dicfam-

lades med floderne o), få bordeden tikaga,
emedan allenad fött vatten bortgår i dunfter,
men fådan förökning ftrider emot ärfarenhe-

ten. Mycket troligare år, at den hårrörér

jo tunnor vatten i Both-

nifka viken til i tunna

falt ,
men vid dagjåm-

ningarne ijo, famt vid

fommarfolftåndet öfver

300: han berattar äfven ,

at alt hafsjalt faller och

Jliger, fom ebb och

der det är tagit f
jarnt

deflmarkeligare ,
ju när-

mare hafvet. Se Misrnes

Tent. Chem. tom. u pag.

i"]p. Dejjd anmarknin-

gar äro béfynnerhga och

jortjente närmare under-

(åkning.

I) Hr. Wilcke fant

7hermometerns hogdd.io ■
Aug. i luften och fkuggd
2 1 gr. ,

i lugnt vattenpå
låga ftrander 2S

, bfver
djupare lotten 20, på
4- j famnars djup ip,

[asm vid 20 famnar p.

m) slhlé Chappe d*

Auteroche.

n) Marllgli.
0) Halley år af den-

na tanka, ochforejlär, at

genom utrönande af flo-
dernas hällt

j
jämnjord

med bajvets nu varande

fålta
,

utrönaver Idens ål-

der. Bhih Tr, n. 344
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Om Verlds hafvet.

af faltberg på botten
,

fom efter hand uplo-
fas. Häremot invändes vål, at hafvet då bor-

de vara med falt roåttadt, men denna fvå-

righet fynes icke vara betydeiig. Vi finna

falt på mångfaldiga ftållen af det torra p ),

och detta år med hafsbotten likt q) ,
hvarfo-

re {kulle icke då åfven der finnas ofanteliga
faltbankar. Nåd ofver deflä måttas vatnet

och kan fedan ej taga mer ät fig innan ftor~

mar blandat det med lättare, hvilket dock pä
djupet knapt hånder r), och en fådan rorel-

fe förutan meddelar det undre ganlka iång-
famt af fin hallf. Jag har ien 2 fot hogkolf,
fyld med vatten, lagt mindre lalt, ån til mät-

ning fordras, och funnit, at det dock til gan-

fka ringa del löfes, få långe ingen rorelleun-

derhjelper, oaktadt kolfven holles i 12 til ij

gr. värma. Således hoppas jag den ofvannem-

da invånning fullkomligen vara hafven.

En del gilla, at faltan dageligen alftras i

fjelfva hafver. Denna mening år gammal s),
men hittiis utan påliteiig grund t).

p) §. 44 IS'

s) §• 9**

■t »') §• 99* , ,

s ) Ariftoteles härle-

der Jältcm af folfirålar-

nas värkan
,

och Urban

Hiaerne var ungefärli-
gen af fanima tanka.

i) Jag vil nemna de

anledningar man kunde

fiodia fig på. Det är ej

otroligt ,

ehuru ännu 0-

hevid
,

at kall-jord hyfer
eller kan alftra affig det

\fafta Alkali
, fomfinnesu-

\ti hafs falt. Eller fager

\fig funnit vitriolifk fyr-
\iighet alftras i defille-
Ira dt vatten

, fom var ut-

satt för Jol(lralarnas ä-
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Den fora efterfinnar de mångfaldiga främ-

mande partiklar, hvilka hafvet uplofer, an-

tingen- af fin botten, eller rutnande vaxter och

djur, fom til få otalig mångd bebodettafly-
tande åmné, famt tillägger, hvad allehanda

floder uti, denna ailmånna famraelplats afbor-

da, finner tiltåckeligen, at hafs-vatten måfte

hafva en egen och befynnerlig fmak. Bitter-

heten tros 1 allmänhet hårrora af bergfetmor,
ja man har ock dermad velat efterapa natu-

ren ?/) j men noggrannafte uplofning rojer in-

värkan uti en igenlläft
flafka ( Mem, de t Ac.

de Berlin
typ 3). Deraf

flatas, at kok)alts -fyra
afven torde dageligentil-
vårkas, antingen alde •

les å nyo, eller
genom

forändringafden allmän-;
na fyran ? Hvaräji til-\
gång år pä fall Alkali'*

och JaIt fyra blijver in

gen hrifl på hajs faIt.
Uti luftvattenfinnes bå-

de faltpeters och kok-

falts-fyra, fom kan fes'
af jf. 106. Defje träffas

Ja mycket man ännu vet,

ingenflädes på jord-ytan
frie eller fkilde från fad
bads. De anfes följakte-
Ifgen vara i luft-kret-

fen alflrade. At hafs fäl-

tanafde(fa dageligen til-

kommer holles forfå myc-

ket troligare. JomJpiri-
tus falis marini upiåfer
guld, bvilket ickekunde

(le, utan at något falt-
peter-artigt vore med.

u ! Gref Marfigli/dr-
fakrar fig bafva genom

hophlannmg af /- lod

kokfalt och
48 gran (len-

kols tpirit us
,

uti 46\
lod fåttvatten, jramhfin~

gat fammafniak, (om haj-
vet äger i ytan vidPro-

vence
,

men at likna det

djupare mafte ännu vä-

gra gran af den flykti-
ga (piritus ttljlås. En

fädan Jpiritus fårejvat -
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gen flik fetma, och man vet nu, zt bitter*

heten kommer af Bicterfalc och i fynnerhet
Saltafka.

Sedan vi nu ofverfedt de flere flags vat-

ten, forn på jordytan förekomma, kan dera

imeilan båfb göras jåmforelfe, En del kållor

åro ganfka rena, men ofta finnas floderne,

fpm denfrån uprinna, mildare, låttare och

batre, både til raatrednmg och tvått, famt

det gemenligen i deilo ilorre grad, ju långre
och haftigare de framfarit ofver lådan botten,
fora hvarken uplöfés eiler låcteligen upflara-
mas. De, fara helt fackta draga fig cenom

jorden, utan fritt och öplt aflopp, kallas e-

genteligen brunnar ( putei) och äga meren-

dds bårdt vatterio De renafle källvatten låm-

na 2-3
afs torrt refiduum efter kannan, men

råknas ännu for rått goda, då de ej holla öf-

ver 10 til 12, bedående af litet kifel, famt

kalk, hvit magnefia eller alkali minerale, före-

nade med luftfyra eiler någon utur mineral-ri-

ket. De låmfla åro flillaftående, fyllas af al-

lehanda ohyra, famt flinka och rutna. An-

tages 1,000 för defbilleradt vatten, lå befin-,

nes fpecifica tyngden af renafle källevatten

yid pafs i,oox och hogll 1,005 x), af flod-

vet, då det rinner öfver
ftenkol, utanfnarare blir

det jårnbaltigt.
x) Boyle omtalar et

vatten i Africa ,
hvaraf

i\ qvarter år 8 lod lät-

tare
,

än lika mycket lott

vatten i Angland. Det-

ta år aldeles otroligt ,

men [kulle uplyfa hvad

Herodotus berättar om

/Etbiopernes boga ålder
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vatten omkring 1,010, fjovatten 1,012,men

de ftillafläende gä ibland til 1,020 och ofver.

Alla de anforqa åro dock brukbare eller kan-

na lått blifva det, genom {ilning, kokning el-

ler tilläts af litet alkali, men de (om hafva
flor halit eller byfa något raetallHkt, Sm vål

j Låkarekonften eller andra affickter ej onyt-

tige, til almånt bruk åro de lik vål oduglige,
hvilket i fynnerhet kommer fjöfarande illa til

pafs, fom på långa refor icke kunna bårga
til hela fin förnödenhet, briffen kan ejeiler

alleftådes,hjelpas, och, om det ån låter fig gora,
Iker det altid med befvår, tidfpiilan och for-

lufl: af rum. Man har derféfe forfokt åtlkil-

liga utvägar, at gora hafsvatnet drickeligf.
Silning och filtrering åro otilråckelige y): för-

rujnelle år oféa forfokt2.), och åfven frysning

och orfaken dertil, om

det vore fant.
y) Sandflen af en vifs

täthet brukas i fodra Eu-

ropa, at fria från infe»

cier och oarter
, fom i

heta länder mer än an-

nor[lädes fig infinna
,
men

at göra hafsvntten rått

jmakefigt jhrmår den ic-

ke, De
,

[om egenteli-

gen kallas fiflienar fås
från Mexico eller Cana-

rierne, och äro af he-

fyntierlig art.

z) Det är iekant
,

nt

de flefta vatten i hetta

kumfa rutna> gijva antän •

, dehg flank, famt Vtif-
va fedan rätt klara och

goda igän, då de hun-

nit forlova det flyckt iga
: och fatta ifrån fig de

tyngre qvarlefvor\j&\xt-
mann bar redan 16$-j

gifvit underrättelfe hu-

ru denna egen/kap [kul-
le kunna lämpas til hafs-
vattens forhätrande. Det

filas genomgråpapper och



")> men kunna ej altid i ftort vårkftällas. Det

vigaffe mediet ar deftillation
,

h vårisenom fås
et från bitterhet aldeles fritt vatten, (i fall ic-
ke Sal ammoniacum fecretum någorflådes Ikul-
le vara med ), men gärna går en del faltfy-
ra ofver, fbm dä det fker i mårkelig mängd
gordet obrukbart:orfåkenår, at SaltafkanfläD-
per under fortfatt kokning något af fin fyra,
»vilket oock

genom tiifats af kalk eller alkali,

lamms at rutna
,

hvil-

ket påfkyndas genom til.

Jats af husblojs [( ichtyo-
coUa): härigenom jör-
flycktigas [alten. Mär-

kes härunder något fe-
diment omfilas ftrax. De-

ftilferas et flinkande vat-

ten Jä följer den elaka

lukten med tils i är 6f-

niergången, men reften ,
hlh\ aldeles fri. Se ylEl.

Ernå.’ Dr. Hales har

upgifvit et [ätt, fom är

na flan af flamma befkaf-
fenhet. Han låter hajs-
vatnet flå i et tappt kärl

tils det rutnät och flan-
ken jöv fminnit

,
fedan ds-

ftilleras y. gånger, hvar-

efter det öfvergångna
hvavken är bittert eller

(urt. Se Edinb, Medi-

cin fka forjöken Tom. V-

a ) Hafs - is' famlad
vid Calais i fan. n6B
har Pir. Rigaut under-

lokt. Han lät honom förfl
ligga i timma i et rum

,

der Thermometern (lod
ofver o, at jaltan [kulle

ajrinna. Sedan fmeltes
och filades

,
då vatnet

ingen egen
■ fmak eller

luckt röjde, utan up löfte

Jäpa och kokade ärter. S

livrés utdunfiade lämna-

de 32 gran torrt reftdu-

um, nemligen kalk
14,

felcnit 2, knkjnlt 12, falt-
a[ka 2, hvartil lägges
förluften på filtrum om-

trent 2 gran. Således

kan fruflt hafsvattenbhf-
va brukbart

,
men man

kan ej ofta fåJadant.
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forn fåtter denna lofnande fyran i en eldfart:

förening, lått kan forekomrnas. Genom ve»

derbörlig tilftållning kan åfven utan all tillägg-
ning vinnas drickeligt vatten, ckå allenaft det,

fom aldraforft ofvergär och lucktar illa, bort-

kartas b)-

h ) låder upgaf 1684

fuliande method. Enhbg
kolf fylles näfian ined

hafsvatten
,

deruti fättes
hnfsfåf

,

hatt och recipi-
ent tilpafjås

,
men kli-

jiras ej ihop , fä dryper .
dageligen från fäfven et |
drickdigt vatten

,
utan

all of mak. Han betjän-
tsfig ockjå afandra hafs-
vaxter med lika fram-

gång; men defje utvägar
äro ej brukbare i jiort,

Jo(. Appleby har der-

fbre i-jj. upgifvit en til-

fats vid deftillation
,

nem-

ligen for 20 gallons vat-

ten, cauftikt alkali
,

hvit-

brända hen och Lapis in-

fernalis 6 uns af hvår-

dera: då fedan öfver-

diJiiUeras, bolla ds fam-
maprofyfom käUevatten.
Denna upfinning fkall va-

ra afdet almänna belöpt.

/ Frankrike har man hör-

jat deftillera hafsvatten
utan all tilfats. For et

Skepp i Dunkerque begär-
tes ijöj af Hr. Pois-

fonnier fbrjlag til en

tjänlig inrättning ,
men

han gaf anvisning pä
Hr. Rigaut, Chemifi vid

Mnvinc
,

hvilken lät fur-.

färdiga en afläng kifta
afkoppar ,

inuti förtent,
och forfedd med en hatt

vid bvar ända. Efter z

fyllningar ränfas kijian,
och ändock kunna i dyg-
net jo muids eller ine-

■mot 4200 kannor bfver-

drifvas, Forfta ftopet
efter hvar ifyllning ut-

Jläs, emedan det har 0-

angenäm luckt och vifar

et grått pulver, Jom tro-

ligen kommer af blyet i

förtenningen,
men det öf-

riga blir drickdigt ock
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Månge tro, at Skaparen lagt få mycket
falt i hafvet til förekommande af rota, men

årfarenheten vitnar, at vatnet icke dels min-

dre år denna fprgåogelfe underkaftadt, ja för-

fök låra ofs, at då kokfalt ingår ti! omkring
uti et vattens vikt, gör det rötan knapt

något motftånd, och i ån mindre mångd ej

allenaft intet hindrar fprödelfen, utan verke-

ligen befrämjar den (amma, åfven fom litet

falt befordrar matfmeltning, då en dlråklig

rnångdi lång tid kan bibeholla matvaror ofkåm-

de. Så talas ofta i fävifko, då vi döma om ända-

målen. I en få ofantelig fämroelplats, fora haf-

vet år, der millioner lif dageligen alftras, un-

derhollas och utflåckas, år efter Naturens Adel?

förrutnelfe nödvändig, (amt angelågen til for-

ftoring af djurs och Vaxters qvarlefvor, men,

at den må gå i möjligafle måtto fort, har

Naturens Herre inblandat falt juft i den raon,

fom dertil behöfves. Vatten rutnar ej af fig

fjelf,utan inbianning af ofynliga djur, växter

eller andra til gåsning benägna ämnen, åro

dertil vollande, och kunna icke med deftillation

fullkomligen affondras, fom dageligen årfa-

res med en del fä kallade Aqus liillaritia: fim-

plices på Apotheken, Någre vatten ftå fle-

re är emot rota, andre angripas i träkärl, dä

famma flag i ftenkrus bibeholla fig oförändra-

de, o, f v. hvaraf biifver mer ån troligt, at

vatnet för fig fjelf ej år denna förgängelfe

bar af dejs bruk mig ve-

terligen ingen olägenhet
t forfpordts. Detta lojvar

[ flor jbrdel.
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pnderkadadt, utan at den hårrörer af fråm-

pnande til gåsning benägne ämnen, fom an-

tingen förut vant deruti ofynligen inblanda-

de utur djur och växt-riket, eller af Ijelfva
kärlen utdragas. Om raeteorifka vatnens for-

hollande i detta afleende Ikall i följande af®

delning handlas.

58. Färgen år ganlka Ikiljaktig vatnen i»

mellan, och ofta på et och lamma efter om-

(tåndigheter föränderlig, Nordljon och At-

lantilka hafvet äro blåaktige c ): Medelhaf-

vets ofre del ler ibland purpurfärgad ut d):

på Africas vädra kull, ifrån 20 gr. nordlig
til 34 fudlig bredd, lamt åfven kring Florida,
ikall hafm af Tång och Sargazo vara gronr,
(om en ang: vid Vera crux Kvitt: kring Mal-

diverna Ivart; 50 mii innan man hinner til

Martiniqve och Dominique blir vatnet helt

blacktO: uti Calpilka hafvet äro flera för-

ändringar: utfor Flata drömmens mynning
och flerftådes år ytan flera gånger pä anfen-

lig vidd funnen hei rod /): hafs-viken vid

c ) Pontoppidan,
Kalm, aa. ffit.

d) T, Smith, under

Jin Jjo - reja til Contian-

tinopel 16(>S ,fant Medel-

hafvet flera veckor him-

melsblått
,

och da Jolen
klart flten deruppa , fyn-
tes det antingen hel rodt

eller purpurfärgat. AB.

Erudit, ipoy.

e) Don Ulloa, a. Jl.

f) En HoUåndfk flot-
ta fant, Jedan deniyyy

gådt jbrhi Plata firom-

mens mynning,
,

hafvet d.

12 Mart. rodt
,
fomblod.

Slikt enmarkte Cow-

ley vid 40 gr:s bredi

idS3\ Genes
17

år hår
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California, fkall af en dylik fårg blifvit kal*

iad Mare de Vermejo, o. f, v.

Utom de närrida, och många flere fkilj-

aktigheter, raarkas nattetid ådkilliga lydnader,
ibland då hafvet år (dilla, hkfom tufendetals

ftjsrnor flrodde på defs yta g), underftundom

vid rorelfer, då vågorna brytas, eller flå e-

jnot faflare kroppar b). Vid vifla tilfållen !y*
fer vägen, der et fkepp går fram, forn en

anfeniig eldflråcka, ja filkar och hvad (bra

kallas uti vatnet. Lyfnaden år ibland fam-

manhångande uti flora falt, ibland fiåcktals,
eller ocklä endaft fom tindrande gniflror. Un-

derflandom år fkenet lå (iarkt, at man 10

til xi fot ofver vatnet kan läfa Verlål-flyl
dervid i).

Dm fom befinnar myckenheten af frårn-

efter på Brafllianfka ku

flerna ; Schooten på/in
titrefa vid

3j gr:s bredd;

Anfom; fl.

g) Då Sturmius en

gång feglade wiellanAm-

flerdam och Hamburg i

flilla våder
,

var hafvet
bbljt vied mänga ljus s

iikjom djernor.

Se Pbyf
Ed. lom. lli Loeflings
'kefa f, ioj.

h) Americas fkallfhrfl

anmärktfådan lysnadvid
kafvets rorelfer. Vid ,

Banda berättas vatnet i

Jun. och Aug. lyfa font

Jno. Smith
,

Martens,

m. fl. bafva märkt et

mångfalldigt gmfirande
,

dä vågorna få ihop, U-

ti Venedigs vik fy/er

från fommarens hlrjan
til fena buden, fhrnåm-

hgafi på fjhvåxter och

under vbrel/e.

i) Lettres des Jefä-

tes, tom. IX. Ju fetare
vatnet dr, dejs merfkall
det lyfi.
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mande ämnen, fom hafvet hårbergerar, kara

ej undra deruppå, at fårgen finnes fkiljaktig.
Blått lårer det ofta fynas af farorna grund,
fom berg, på långt ho'1: grönt af bafs-yåx-

ter: hvitt af kalkgrund: fvart af ffenkolsbad-

dar, fiort djup, ro. m. Hafsvatnet rutnar

pä många fiållen
,

i fynnerhet der rorelfe fe-

las k) ; infallande firornmar fora egna ämnen,
fom inblandas med hafvets /): bottens egera

befkaffenhetw), och manga andra omftänclig-
heter, roäfte åga del uti fårgens olikhet, Ån-

teligea bidraga otaliga fkarar af fmå kräk,
i fynnerhet til rodaktig färg n), andra åter

gifva fken ifrån fig och åftadkomma de fll-

Ita hafs-lysnader. Jag nåmner endaft nu den-

na orfak, ty djuren fkola fårfkilt betraktas

uti fifta afdelningen. Det torde ock hända,

at en del hafvets lyfnader uprinna af förrut-

nelfe, men alla kunna ej hafva denna orfak,

ty man kånner itfkilliga djur, fom lyfa nat-

tetid o).

k) Boyle omtalarfeg-
lande, fom uti dygn
måd fara uppä enrutnan-

de yta.

l) Schooten fåg vid

Hya Guinea hvitt, gult
och grånt vatten

,
tillika

med en flor mängd qui-
ftar, tråd, m, m. Jom
haftiga ftrhmmar troli-

gen fort med feg.

ni) Dä Halley låt ned■

Jånka lig uti dykare kläc-

ka, märktes handens 6f-

re fida röd, och den un-

i dre grön. NcWtons Op-
tik.

n) Eid Cap defere mark-

te Schooten rodt vatten

deraf, nt en Enbår ning

. (Monodon Monoceros ) af-
flott (in tand.

o) Hr. Canton har

lagt fifk dels i frifkt ,
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99. Om icke voldfatn pådrift nödgade
vatten at röra fig, fkulle det flå helt flilla

s

och defs yta vara ;atnn fom en fpege!, raert

■flere orjaker hindra en fädan hvila
,

och af dera

fkola nu de förnåmligafte underfokas. Luf-
ten är en ibland deffa. Då den år uti rörel»

fe ftadd, och floter på någon de! af vatten-

ytan, tvingas detta flytande åmne utur fin

jämna hållning, det undandrifna måhe håf-

va fig öfver någon härgränfande dei, fom

derigenom nedtryckés och ähadkommer en ny

uphögning, hvilken likaledes affin egen tyngd
fnart nedfaller och updrifver ytan bredvid fig.
Genom denna hindfada och händigt efter-

hråfvada jämnvikt upkornmer en rörelfe, fom

i allmänhet kallas vågor, hvilkas florlek efter

vindens flyrka och andra orahänåligheter må-

fle vara föränderlig. På Medel hafvet fkall

deras lodråtta högd aldrig fliga öfver g fot;
ifrån lungt vatten räknad p). I Öfterfjön går

dels i vattenforjatt med

i- falt, atlikna hafvet s
,

dels i jådant , [om höll

mycket falt. 1 förfta och

filia marktes förrutnel[e

Jenare, men aldeles ingen

hjnadfom i miilerliafbr-

fiket, Häraf flutas ,
at

rntnande fifk voUer lyfna-
den på hafvet, men då

horde i alla förföken lyf
nad vi[i fig ,

medfkilnad

allenafi i anfeende til ti-

den. Defhitom hords fod-

fifk få vål gifva lyfnnd ,

jom fångadi hafvet. Man

vet at många af 772tnfta

kräken kunna torkas och

åter quickna i tjänligt
vatten

, få torde ock bär

gå til. Jag nekar dock

icke derföre alteld[ken af

furrutnelje.
p) Marfiglii
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den ibland högre. Dåflerefämmanflotablif-

ver djupet flörre. Dykare berätta, at ingen
rörelfe förfpöries på 15 famnars djup, ehuru

flaikt ytan håfves q), ja forfarne fjomån pä-

flå, at vatnets röreUe 4 famnar under lugn-

ytan år ganfka ringa, och oflindifka perle-fi-
fkare hafva ingen farhåga, at dyka, då et

fkepp knapt vågar utlöpa q). Vid långvarig
och häftig florm plågar dock botten-vatnet

något grumlas och blifva oroligt.

100. Manans ror elfe år ån nu en beflåndi •

gare orfak til hafs-ytans häfvande, 2 gånger
innom hvart dygn;

Åt vinna nårmare kunfkap om defs för-

bollande, få låt ofs ftanna vid någon hög
klippa under Linien uti hafvet, och anmärka

de förändringar, fom der dageligen förelopa.

Låt vara, at hafvet, i anfeende til falla

haårken på klippan, förfla dagen befinnes va-

ra hogft middags tiden, få märkes at det ef-

ter några minuters ftillaflående börjar fånka

fjg och fortfar at falla anda til vid pafs kl.

vt, hvarpå, efter några minuters hvila ytan
åter fakta upftiger ungefärligen til midnatt,
då den år högft, och oratrent lika med den

förra. Sifl faller den vid pafs 6 timmar å nyo.
Alla defla ändringar mårkas råtta fig efter må-

nan, och vara högfl, 3 timmar *
ledan han

gådt genom meridian. Sådant fligande kal-

las hafs-flod och utfallandet ebb. Andra da-

gen hinner ej floden fil fitt högfla förr ån

qj Boyie, de fundo Maris
,

leSI. m.
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inemot kl, 1, och i mon derefter flyttas mid*

natts-floden. Genom en flik dagelig utdrågt
infaller på 8:e dagen ebb, middag och mid-

natt, Tamt flod ki. vi, mårgon och afton. Pä

iS:e dygnet har den förfla middags floden

flyttats til midnatten, och tvärtom, famc ef-

ter 30 dygn ånfeligen til fin förfta tid. Flo-

den raårkes ock aiud gå ifrån o til w. An-

märkningarna gifva vidare vid handen, at det-

ta fallande och fogande icke akid år lika

flort. Gemenligen rönes den
5:0 dagsfloden ef-

ter ny och fullmånad, vara anfeniigaft, fämt

den 3:8
efter i:a och 3:8 quarteret minfl.

Forcfåttas deflå obfervationer långre tid

uptåckas ännu flörre fkilnader. Starkafte flod-

fkiften infalla efter
ny och fullmånader, når-

maffc intildag jåmningarna, men lommar och

vinter de nflnfla. De hafs-flciften, lora föl-

ja på månans quarter höll och vår, åro dock

yauligen mindre, nn fommar och vinter.

Anftåilas flika anmärkningar på andra ftäl-

len af vattenytan, fä flnnas åtlkilliga fkiijak-

tigheter ifrån de nu anförda ron. Ti! något
afftånd från Linien åro floderna innom dyg-
net icke lika, i fynnerhet fommar och vinter..

Uti nordliga och fudliga hafven gå värnen

fram eller tilbaka uti n och s. Utom vånd-

kretflirna hinner floden ej til fin högd 3 tim-

mar efter månans gång genom middags-kret*
fen, utan hindras mer eller mindre, ibland

hela 12 timmarna, få at en ny flod kan i haf-

vet vara å fårde, innan den föregående hun-

nit trånga fig fram til vifla ftållen. Så dröjer



han i ny och fylle vid Rochefort 41, vid S.

Malo 6, i Havre de grace och vid Seines ut-

lopp 9, vid Calais jr-£, famt vid Themfens

mynning 12 tinomar r).

Annu finnas andra befynnerligheter för

vida orter. Uti Cafpi(ka och Medelbafvet,
åro dellå hafsfkifren föga märkelige, (amt ån-

nu mindre i Öflerf jön. Uti Mounfs Bay och

Govers-Lake berättas ingen ebb och flod (kon-

jas, ehuru den vid hamnen Foy, 4 rnil läng-
re i öder, ftiger 16 til 17 fot s). Vid Mar-

tinique fkail floden kring dagjämningarna va-

ra endnft 3 och ebben 9 timmar, famt flor-

fla högden, (om annars ej ftiger mer ån g til

12 tura, gå til 14. De ofriga årstider åraf-

vcn fkikaad imellan ebbens och flodens va-

rande t). Vid Tonkin i Ciiina år endaften

ebb och flod om dygnet, hvardera af 12tim-

mar, famt tvärtom, då månan år i flenbåc-

kens grannfkap u). Åtfkiiliga andra ojämn-
heter tillåter ej rummet at anföra x).

Högfla flod man vet utaf går omtrent

til jofot, fåfom vidCamboya, Pegu, Ton-

kin och flerftådes, men vid (må oar i öpna haf-

vet holler den flg gemenligen imellan 6 och 1 ?.

Hufvudgrunden til detta hafvets dageli-
ga håfvande igenfinnes uti den allmänna drag-

r) Hr. Secr. och R.

Wargentin, Vet. Acad.

Handl. /-J3.

s) AB. Er. 16*)6.

t) Mm, de P Acade•

vrie de Paris
, i"]2if.

u) Vbil. Tr. n, 162.

x) Hr. Kuhn, Ahh,

der Gejellfchaft in Dan*

%ig ,
tb, ni ,
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kraften, enligt hvars lagar de förnämligafte
hår förekommande omftåndigheter tydeiigen
kunna utredas. Låt m (fig. 18) föreftålia må-

nan, hzrn jorden, öfverhöljd med vatten,

zn en raiddags-krets, och hr fynkretfen, När

nu månan viftas ofver z värkar han genom
fin dragkraft på alla punfter af omkretfen, i

omvänd mon efter afftåndens quadrater. Alt-

iå måft på z och minft på n. Härigenom
roinfkas vatnets tyngd emot jordens medel-

punkt på halfvan hzr, roerf okas pä den an-

dra hnr. Foljakteligen, efter tyngden aftager
ifrån h och r til z, der den år minft, lå mä-

fte omkring z behöfvas högre vatten at kunna

holla jämnvikt emot det öfriga, hvars tyngd
mindre förfvagas. Likaledes, emedan genom
månans åtgärd tyngden tilcager ifrån N til H

och r, få är åfven klart, at vid n, der vatnet

år lättare, fordras ftörre mängd, at emotftä

det tyngre pä fidorna. Således mäfte brynen
tillika hoja fig på 2 motfatta ftällen, z och

N, famt fänka fig på 2 andra, h och r, qo

grader ifrån de förra, I anledning håraf fkulle

tyckas, at floden altid borde vara ftorft, då

månan går igenom middags-kretfen, emedan

defs afftånd ifrän z då år minft, och fåledes

vårkan kraftigaft, men fom månan arbetar på
af updraga z ända til defs hans afvikning från

meridian ofverfkrider 45 gr., få mäfte alla

vårkningar filhopa öka floden ungefärligen
Snnu 3 timmar, eller til dels afvikmngen blif-

Ver ftörre ån 45 gr, Defsutom gör vatnets

tröghet åfyen något hinder, och jordens om-
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rullning ifrån w til o flråfvar jämnt, at fö-

ra rågen åt öfler tifbaka. Nu använder må-

nan vid pafs 24 tim. 49
min.

* at gå ifrån

cn orts meridian och åter dit anlånda, fåle-

des mäfle på hvart ftållé han ftryker öfver
j

på denna tid blifva 2 gånger ebb och 3 gån-
ger flod;

Storleken af defla omlkiften beror af fle-

ra omflåndigheter. Når månan år uti ny el-

ler fylle lå arbetar foten i famma kofa, och

åftadkommes derigenom förökning uti haf-

vets ftfgande och fallande, men då deflekrop-
par åro fkilde 90 gr., minfka de hvarandras

värkan. Det år klart, at når folen år is,
eller i

ny och fylle, flamma deras vårknin-

gar öfverens, at göra högt vatten vid z
,

men år foleri vid t, fåfom halfmånads - ti-

der, få bjuder hon til at vårka ebb vid z

och flod vid r. Dock, ehuru fölen år vid

pals 70000000 gånger flörre, och i anfeende

dertil borde uträtta mycket mer ån månan,
lå åger likvål hans åtgärd anfenlig öfvervikt,
emedan defs affländ år öfver 400gånger min-

dre ån fölens, famt defs täthet inemot 3 gån-
ger flörre.

Seörfta flod infaller ej jufl ud ny och

fylle, utan då månan gådt ig£ gr. långre.
Likaledes de lågfta fkiften komma icke förr

ån i,B f gr. efter fjerdendelarna. I följe af

famma grunder måfte de flörfta flod-fkiftert
infalla uti ny och fylle omkring dagjåmnin-
garna, men aftaga med månans och fölens

diökning uti deciination. Ora månans våg
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icke Ikilde fig mårkeligen ifrån dagjåmnings-
kretfen, borde vatnets högfla rsge följa Li-

nien åt, men fom hans ban ligger fnedt der-

emot, och ibland afvikér til 30 gr., måffe

hafs- floden draga fig derefter. Når månan

viftas uti de norra tecknen blifver ock norr

om iinien den flod ftarkare, fom hånder un-

der hans viftande öfver fynkretfen, men tvärt-

om med den nåftféljande. På omvänt fatt

forhoiler det fig, dä han vandrar genom de

fodra tecknen. Alt detta blifver tydligt når

man betracktar fig.' 19. Låt m vara det Itäl-

le der månan för 3 timmar fedan gådt fram
,

drag linean mn genom jordens medelpun£l c,

och befkrif en ellipfoid, hvars llngfta axel

år nz, lå föreffålier den vattenytan, 3 tim»

ledan månan ftrukit fram öfvrer z. Om nu

pp år jordens axel, di dagjåmnings -kretfen

och hr fynkretfen, tå blifver za den parallel
månan går öfver hela dygnet. Således eme-

dan cz år ftorre ån ca, fa måffe floden öf-

ver fynkretfen vara högre, ån denfamtidiga
derunder, uti norra halfvan; men efter cb

år mindre ån cn, lå måfte det hända tvärt-

om uti den fodra. En lådan olikhet år nöd-

vändig anda til defs zn faller in med di.

Solens och månans affländ frän jorden

aro ej eller lika hela året igenom, utan myc-
ket fkiljaktige. Solen är vid vinterfolftåndet

omtrent 444000 mil närmare, ån d, ao jun.
Månans ban år afven elliptifk, men foränder-

lig, få at ingen vifs fkiilnad kan utfåttas. Des-

fa omftåndfgheter gora dock markeligt in-

tryck på hafyet| ebb och flod.



Hittils är jorden anfedd, fom ofverholjd
med vatten, tnen fiken förholler fig icke få,

derföre böra åtfkillige förändringar upkom-
ma uti hafs-fkiftenas högd, tid och kofa.

Der-vidftråckta länder, fond eller utfallande

ffrömmar hindra den, ifrån ofter til väfter

antågande vatturågen, fker en updämning ,

hvarigenom flod vatnet nödvändigt måfte än-

nu mer höjas. Alla emot ofter öpna vikar

och oftliga kufter böra låledes, dä alt annat

är lika, äga högre hafs - fkiften. Uti Ama-

zon-floden äro hafs-fkiftena mårkeliga öf-

ver 100 mil från utloppet. De vikar åter,
fom äga utgång ät väfter, fora Öfter-fjon
och Medelhafvet, vifa ganfka ringa hithöran-

de förändringar.

Uti medelmåttig flod fliger vatnet i op-
na hafvet, dä fölens och månans vårkningaf
åro enlige, rid pafs iof- fot, men då deras

åtgärd år ftridande, nemligen i halfmånads

dagarna, endaft 7. Hårutaf följer, at månan

enfam förmår uplyfta vatnet inemot g fot,
då folen allenaft kan göra det til 2. Detta

förhollande är dock, i rrton efter förut näm-

da omftåodigheter, föränderligt.
At utreda hafs-fkiftenas befkaffenhet på

hvar och en ort fkulle fodra flera volumer

och mångfalldiga ännu ogjorda ron. Förän-

dringarnas allmänna orfaker kunna hår endaft

upgifvas, hvarförutan kufternas läge, våder
t

oar, grund, utfallande flrömraar, m. m. ef-

ter olika föreningar åftadkomma de afvikelfer,
ibm märkas ifrån allmänna reglorna, hvaraf
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ftrax nedanfore prof anfores y). Lät flodep

komma til en ort genom 2 fund, fam t den

ena 6 tim. efter den forra. Om då bagge
floderna åro lika flarka noäfte ytan bbfva o-

foråndrad. Men om få ej hånder, el!er må-

nan år långe från linien, måfte 2 flora och

2 fmä floder fkiftyis anlända in nom dygnet.
De 2 flora utgöra då tilhopa ortens fiol, och

de 2 fmå en ebb, få at innom dygne: e; mer

ån et fligande och et fallande yppar fig. Af

flika grunder kunna de ofriga afvikeifcr for-

klaras.

y 1 Ebh och flods får<?

klaring har långe Irydt
de lårda, ja någre hade

ej annan utvåg ,
ån at a?:Je

jorden fdjom et Jlort djur,
hvilket indrog och ut-

lläfte vatten : andre flyd-
de til hajs- fvalj , 0. f. v.

Plinius tilfkref det dock

Jolens och månans vår-

kan. Galilceus ville här-

leda ebb och flod frän

jordens dageliga och är-

liga rorelfer ,

och Car-

tefius använde finabvirf-
lar, men lika olyckligt,
Omfiäer kom Newton,

viånnifko -fnillets heder,
«ch utredde gatan. De

(Urfie Naturkunnige, fom

Halley, Cavalleri ,Ber-

nouilli
,

Fu!er, Mac-

Laurin
,

tu. fl. hajva fe-
dermera af hans grun-

der iiplyfl denna fak.

Vid Briftol uti Avom:

utlopp ftiger floden i ny
och fylle, hoft och var yj

ängelfka fot, men uti

fjerdendelarna endnfl 2j.

Newton finner deraf Po-

lens och månans krafter
til hvarandra, fom ioch

Bernoulli nytjar
Thourouds ron vid S,

Malo, der floden i flika

omftåndigheter år po
och

ij,
hvaraf forbollandet

blir Jom / til ij.
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toi, Hafvet åger pä vi(Ta ftållen kring-

gående rorelfer, fom kunna kallas hvirflar.
Den Chalcidifka år mycket namnkunnig, men

ganfka olika befkrifven af de gamle a). Nya-
re underråtfelfer formåla, ac under et månans

omlopp äro 20 dagar, på hvilka ebb och flod

hår vifar fig regelbundigt, men den g, 10,

ii» 12, 13, 21, 22, 23, 24, 2j, och 26:e dyg-
net kunna defTa fkifcen inftålla fig 12, 13 el-

ler 14 gånger a). Utförlig befkrifning om

grunden och ofriga omftåndigheter, lårer fram-

deles gifva åmnen, med hvilkas tilhjelp en

nöjaktig förklaring håröfver kan författas.

Cap di Faro, eller den fordom få ryckf-
bara Charybdis, ligger i fundef imellan Nea*

pel och Sicilien, mittemot klipporna, fom

forr ågde namn af Scylla h). Den berättas

3 gånger i dygnet fkiftevis fluka och gifvå
vatten ifiån fig.

%) Strabo, Mela, m
,

fl. Livius fager defs rb'

relje vara (åföränderlig,
fom vädrets. Paul Lu-

cas fåg den 7 gånger än-

dras på / timma
,

och en

annan gång aUenaft /pä
2 dygn. Det är endickt,

at Ariftoreles dränkt (ig
for det han ej kunnat

förklara denna hvirfvel, \
a ) fef Babin

,
PhiU

Tr. u f. 289. Hau har

2 är lodt i nejden.

b) Dykaren Pefceola,

fom på KonujjgVveAncs
befallning nnderjbkt Cha-

rybdis, fkall funnit ej al-

lenaft en jrån botten kom-

mande häftig Jiråm, mån-

ga klippor och ojåmnhe *

ter
,

utan ockfådant djup.,
at han blef likfom om-

ringad af tjockt mörker.

Kircher beråttarfigfådt
denna underrättelfs i

Kongl. ArchiveU
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Den bekanta Mal-eller Mofke -Arom ar

belägen vid norrfka kuften under 68 gr;s bredd.

At kunna utreda omftåndigheterna rnäftc be-

lägenheten kannas. 6 oar, tilbopa Lofodden

kallade, ligga i en flråcka uti sso, hvilket

roed det ofriga biff inhämtas af fig, 20. Ström-

men går vid pals 6 tim, åt s, och de andra

6 åt k, tvärtemot ebb och flod. Då han ar

foro ftridaft upfcomrner en hvirfvei, lik en

upnedvänd ihålig kägla af mer än 2 famnars

axel, men deruti fondermales ingen ting, u-

tan är hår båfta fifkec, och om et /tycke tråd

kg!tas deruti blifver han hårutaf /måningora
dåmoad. Spakaft år vatnet vid ful! flod och

utfallen fö, då ock fi/kas uti fjelfva fundet,

cm icke vädret år för (larkt. Sfor/ta faran

béflår uti (joftörthingar, hvilka ock hindra feg-
is ncle, at i ofter komma honora på 1 mil

når, och i våfter på 5 eller 6. I Ijelfva fun-

det är en hop blinda klippor med bvit fand-.

grund m ellan, pä äldrabögft 20 famnars djup.
Strömmen löner ej rått fram, fom uti andra

fund, utan böjes forfl: på ytterfta ändan,och

få fmäningom til de/s han får en aldeles /tri-

djg fart emot den förra. När hafvet är i

half flod, och vatnet går åt n, loper han åts.

Sedan, ju mer floden växer, defs mer bojes

forfl defs fodra del, och efter hand det of-

'riga til sw, W, nw fårat ånteligen n. Men

då hafs-fjön år halffkllen, ftannar ftrommea

litet, och vänder fig fedan til nw, W, sw och

fiffs. Så går han öuphorligen faitimis halfva

£ompa(s igenom på 12 timmar.

456
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Ebb ock flod ar orfaken til defla forån*

dringar, Hafvec flodar i 6 timmar och det

från s til N. Lofodden delar denna vatten-

råge t 2 delar, af hvilka den våftra fullföl-

jer fltt lopp på beftåmd tid, men den öftra

updåmmes emot Jandet, hvarigenom vatnet

antenligen ftiger uti Weft-fjorden. Sunden

itnellan Lofoddens öar åro for trånga at ut-

flåppa alt detta vatten, det updåmda faller få-

ledes tilbaka och en del rinner ut vid Mofk-

6n. Vid Rolf biir utfallet fvagare, emedan

famlingen redan vunnit något utrymme. Dä

floden börjar, hindras ej Mofkö ftrom, at lö-

pa nåftan rått i foder, men når den år half-

ftigen måfte ftrömmens ytterfla anda vika åt

w, ty fafta landet flår emot i o, och defsu-

tom år vatnet der högre. Sedan vrides han alt

mer och mer under flodens ftigande, til dels

han kommer i n, eller med honom i famma

kofa. Så löper han fedan ti Is fjön half-fullit,
emedan updåmda vatnet ej få fnart hinner

afbördas och imedlertid år högre, ån hafvet

våfter om Lofodden. Så fnart floden upfaö-
rer faller vatnet från n til s. Nu ligger Lof-

odden i ssw, fåledes updåmmes hafvet emot

defs och Sennies våftra ftrander, famt ftröm-

men, fbm ännu har fin kofa åt n. Så fnart
ebb blifvic half, famt en ftor mångd vatten

från ishafvet och andra ftåilen famlad i viken,
facktas Ilrommen, vånder fig fedan i nw,

ty åt o ligger Lofodden emot, derpä i w,

sw och lift s. Han hinner dock ej aflöpa til

s, innan hafvet å nyo balf-flödar, då defs förft-
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nämda forhollande begynnes, o. f v. c\

Under Feer-oarna åro 3 dylika. En imel-

lan Videro, Svino, och Bordö, foga farlig.
Når hvirfveln får ofverhand dragés en båt 2

gånger omkring i en led, (å tilbaka, fortfa-

rande 4 til 5 gånger.
Soder om Sando år en annan kallad

Qvärnen, fom går kring ånda til medelpun-
&en. År farlig under ftorm och flod.

Den tredje, foder om Sudero, hvirflar om-

kring den få kallade Sumbo-munk. Foregif-
ves draga når kommande fkepp i grund, ora

det vore aldrig få lungt. Ytterfl omkring år

djupet Ho til po famnar, der går vatnet utan

brufands, men långre in år det endad 25-35,

der börjar fjon arbeta och refa fig. Innerfl

år djupet 8-12 famnar, formeradt i rund, 4

fnåck-gångar. Grunden beflår af fmå klip-

por, hvars toppar gå vattubrynen på 8 famnar

når, men imellan dem år 3-4 famnar djupare.
Når en bät kommer ofver denna grund,(kall
han våndas få fort ikring, at en ovan, til y-

ras undvikande, måfte iågga fig ned; men

tillika fores båten i en flor ring efter grun-

dens fnåck gång d). Detta med mera, fom

behöfver nårmare underfokas, ågerutan tvif-

vei fin upkomftaf klippornas låge, grundens

c) Man finneraf den-

na förklaring ,
huru 0-

grundadefiagov hlifvit np-

gifna om denna bvirfvel,
Se F. Ä. B. q jo.

Kir-

cher trodde här vara et

fvalj
,
fom hadegemenfkaj)

tned Bothnifka viken.

Fer-

roa rej.
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djup, ebb och flod och andra omftåndighe-
ter, iom icke utanpå ftållet kunna igenfokas.

102, Strömdrag kallas hafvets fart åt nå-

gon vifs led, fora långre eller kortare tid om

året är beftändig, på lamma ftållen. Nord-

ljön har utom ebb och flod ingen fårdeles fftöm,

mer än den, fom langlara och ftark nw ja-

gar for fig imellan Hitiåndfka och QrcadHka

öarne in i Hamburglka buckten e). I fundet,
fom Holländare kalla Cattegat, mårkes en

dubbel ftröm. Den ena går utur Öfterfjon,
vid Svenfka kullen norr ut och bojer flg åt

W, der den Norrfka börjar; denna år ej altid

lika ftark och ibland ornårkelig. Den ajadra

går in utmed jurland år Belten. I Spanfka el-

ler Atlantilka fjori cår troligen någon ftröm,

fhuru den ånnu år outredd i).

Från gröna udden til Fernando Po år

en få ftark ftrpm ifrän w til o, atlkepp kun-

na pä 2 dagar gå ifrån Moura til Benins-flod,
eller ofver 60 mil, men mäfte anvåndaötil

7 veckor på återrefan, och ändock icke kom-

ma fort, utan tilhjelp af ftormar. Denna ftråc-

ker fig 7 til 10 mil från landet. Nedom Goda

Hopps uddens bank drager en ftrom ftarkt åt s,

men imellan denna udde och Madagafcar år

et håfcigt drag från no til sw, i fynnerhet i-

e)Omftrommari Nord-

fjon finnes åtfkilligt uti

Hr. Kerguelen Tre-

ma re cs Ralation d? un

voy. dans la mer du Nord
,

i-]6~] 176#.

f) Se Hr. Cnp. C. G

Ekebergs 7al otn Haf-
vets (Irbtnmat

,
hollit i

V'et. Academien
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mellan nåmda udde och landet Natal g).

I Bengalifka viken vid Sumatra går ea

få ftark dröm från s til n, at Malacca deri-

genom fynes hafva blifvit en hallo h). Uti

Lazari fkårgärd, då man féglar åt Philippi-
jierna, fkal forniigflådes draget vara få kraf-

tigt, at ankartåg af 24 tums tvärlinia affli-

tas i). Vid Java, Manilla och fkrftådes åro

likaledes ganfka mäktiga ftromdrag, na dan o-

foränderliga hela året. Andra åter ratta fig
efter vifta tider. I offer frän c. h. udden, i-

mellan 24 och 30 gr;s fudligbredd, är flröm-

meo från Maj til 03, cåt ono (vinden dä

wsw eller sw), men for ofriga tiden ät w

(vinden ono, oso), til omtrent 20 mil ifrån

landet. Vid Ceylon St s, från mediet af Mars

til 03, (vinden nordlig), de ofrige månader

tvärtom. Imellan Malacca och Cochin åt o,

från Apr. til flutet af Aug., men fedan ät w

med fädan häftighet, at vatnet brufar, fåfom

emot klippor k). I Strat Sunda utmed Suma-

tra drager drömmen under Vedliga vindsti-

den 18 timmar ftarkt åt s och w, famt hjel-

per fkeppen emot vinden, under den oftliga
forer han åt o lika länge; de andra 6 tim-

mar lyder han vinden under hvarderas rå-

g) Hr. Ekeberg herät-

tarjig medB4 tnilsnord-

ligt lopp i dygnet ej haf-
va pådenförravunnit en

enda minut ,
och at den

.(enare farer 30-40 mil

at Wom dagen.

/$) Varenius
j

Buffon.

i) Fournier, Hyära-
graph. Liv. IX. c. 31.

k) Lulof.j



dande. Ehuru fundet ej ar bredt förhollcr

dock fig hek annorlunda utmed Java. Strå-

tet Banca har ordentliga flodfldften af 18 fot,
men de formå ej hindra drömmen

,
(om un-

der ödra vinds-tiden forer åt nw, och under

den våilra åt so. Det fodras ofta 2 månader,

at arbeta fig emot honom få långt, (om i

tjänlig årstid kan vinnas pä 2 dagar. Sådan

ordning följer drömmen vidare, förbi Malac-

ca-fundet genom
Chinefilka (jon up til Can-

ton. När den rått fådt ftadga fig är omöjligt
at (tråfva honom emot /).

Från Morro de puercos til Malpelo föra

drömmarna åt sw och w, men derifrån til s.

Francilco åt s eller sw, den tid ncrdanvådren

hår(ka. Under funnanvådren gå de åt n el-

ler nw, ifrän (öder om S. Helenas udde tilS.

Francilco, men derifrån til Malpelo 3t o, famt

fedan tii Morro de puercos åt NW ochw m).
Vid Peruvianika kufterna (kall vatnet draga
fig åt n : kring Elds-landet med häftighet åt

o ?;J: ifrån Silfver-floden til 16 gr;s bredd,
utmed kuften

,
åt s c), ehuru från Augudins

udde föregifves vara ftark dröm åt n eller

nw: imellan Carthagena och Porto belo om-

/) Skepp fnm komma

fbrfent eller jaUa några
7nil nedom det inlopp, jom
fokes

,
made i någon hamn

ajhidaråtta tiden. SeHr.

Ekebergs 7al.

m) Ulloa.

n) Anfon hlej innom

koryt bår ärifven 10 gr.

åt O.

! o) Comm
.
A nfonsflot-

ta hlej genom denna okad

i fitt lopp 30' po fjåmil
på dygnet.
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trent 12 gr. åt w, från medlet af Nov. til

medlet af Maj, dock (vagare i månans con-

junåion, ån oppofition j men högre up ,

ii

NW. Ibland går vatnet in uti Dariens vik
i

ibland ut, efter flodernas olika vattumångdj
fora hår afbördas,

Delta och mångfälldiga andra
,

åro til

en del af (jöfärande utrönte: men de flefta

behöfvä ånnu nogare underfökas til kolå,
vidd, förändringar, djup, m. m.

Beftåndiga våder åftädkommä många o-

uphörligä ftrörndrag. De drifva mer eller

mindre vatten för (ig, ehuru rorelfen endaft

af vårkan år mårkelig. Detta (a ml ad t emot

någon ftrand, börjar följa den åt, under det

ytan efterftråfvar jämnvikt med det öfriga af

hafvet. Imellan Maldiverna och indifka öar-

na gä ftrömmarna lamma våg altid, men

ena halfva året ftridigt emot det andra, efler

vädren. Vindarnes ombyten fke ej häftigt,
de likfom förft trötna och biifva oftadiga,
tamt til flut ftilla : ftrömmarne lyda dem val,

men kunna ej lika fort förändras.

At ebb och flod år uphof til flarka ftrom-

mar år lä mycket mindre tvifvelaktigt, (om

de ftarkafte vårkeligen tråffas på orter, der

ddfa hafs-lkiften åro anlenlige, lamt åfven

råtta fin kola derefter. Hvad for ofrigt de-

ras forhollande angår, få år det ganlka likt,

at kofan beflåmmes genom klippors eller bot-

ten ojämnheternas flråckning, bredden genom
defle dålders vidd, Tamt häftigheten at framru-

fande vattu-pelarens ofycrvikr.



Mycket bidrager kurternas låge. Vågor-
na kartas af dem tiibaka,' hvarigenom efter

omrtåndigheterna kan upkomma en mer el-

ler mindre varaktig rtröm. Utfallande flo-

der, öar, uddar, vikar, fund
,

och med et

ord alla motftånd, fom någon allmän ytans
rörelfe lider, kunna åftadkorama rtrömdrag,
och det ofta til 10, 20, ja öfver 30 fam-

nar djupt.

103. Ånteligen ikall verlds-hafvet, be-

fynnerligen innom tropici, åga en heflåndig
jnrt ifrån o til w, allertådes der icke måkn-

ga hinder komma i vågen. Härtil bidraga
hufvudfakeligen 3 omftåndigheter. Månans

dageliga rörelfe år uti denna led, och han lik-

fom flåpar vatnet efter flg. De beftåndiga
örtanvådren bidraga åfvenledes, och ånteli-

gen jordens dageliga omrullning kring fm a-

xel. Denna rörelfe Iker ifrån w til o, hvar-

under vatnet medelft fm tröghet och flytak-
tighet likfom blifver efter, eller föres utiftri-

dig kofa.

Denna fart föregifves vara til flor del vol-

lande, at man kommer fortare ifrån g. h.

udden, ån tvårtom, fortare från Nya Spanien
til Moluckerna, ån tiibaka, m. m. p). Slikt

beråctas om Medelhafvet q) och Öfterfjön r).
Innom våndkretfarna lättar det ftåndiga öftan

p) Riccioli, Kircher,
Varenius och Fournier

hajva famlat inånga dy-
lika ron.

q) Vortius, ortus

progr. idol.

r) Herbinius, a. fl.
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ganfka mycket fegling, fom fker åt famraa

kant, och det blifver fvårt, at urfkilja huru

mycket vatnets fart hårtii bidrager.

Ifrån Polerna päftås, ac fjorefor äfven ut-

märka något drag emot Linien, hvarmedeifi:

kan feglas fortai e ifrån Canarierne til dagjäm-
nings- kretfén, ån tvärtom, o, i. v* s). Se-

nare anmärkningar nämna foga härom, men

i fig fjeif förefaller faken icke otrolig, och

isbergens årliga drag åt Linien torde fertil va-

ra et vitne* imellan våndkretfarna år flörre

utdunftning och faltare vatten, hvarigenom
det lättare och fotare ifrån Polerna jämnt mä-

jäe foras dir, ty ehuru det faltare, til jämn-
vikts bibehollande icke behofver lika hogd
med det fotare, få drifver dock Hytaktighe-
ten det högre inöfver det lägre, hvars

tyngd härigenom tilokt, fynes tränga fig på

djupet fram uti en ftridig led, nemligen
ifrån linien til polerna.

*) Riccioli, Kircher, Fournier*
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